
Přípravek na ochranu rostlin
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Chaco

Herbicid

Typ přípravku a typ působení přípravku
Selektivní  postřikový  herbicid,  ve  formě rozpustného  koncentrátu  (SL),  určený  k   ničení
dvouděložných plevelů v řepka olejk a na hořčice bílá.

Kategorie uživatelů
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem

Název a množství účinné látky:
klopyralid 267 g/l 
pikloram 67 g/l

Označení přípravku

EUH401  Dodržujte  pokyny  pro  používání,  abyste  se  vyvarovali  rizik  pro  lidské  zdraví  a
životní prostředí. 
EUH208 Obsahuje pikloram-olamin. Může vyvolat alergickou reakci.

SP1  Neznečišťujte  vody  přípravkem  nebo  jeho  obalem.  (Nečistěte  aplikační  zařízení  v
blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové
vody.

Držitel povolení/  Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné
označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: 

GLOBACHEM nv, Brustem Industriepark Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie
Informační služba firmy GLOBACHEM nv.:
0032(0) 11 78 57 17
0032(0) 11 68 15 65
www.globachem.com
globachem@globachem.com

Evidenční číslo přípravku:
5736-0 

Číslo šarže / Datum výroby formulace: uvedeno na obalu:
Uvedeno na obalu.

Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až + 30°C

Množství přípravku v obalu: 
HDPE láhev, množství přípravku v obalu 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l. 
HDPE kanystr, množství přípravku v obalu 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.

Stránka 1 z 4



Způsob působení
CHACO  je  selektivní  herbicid.  CHACO  je  převážně  vstřebávána  skrze  listy  plevelů  a
přemístěna  do  jiných  částí  rostlin.  Ideální  čas  pro  aplikaci  je,  když  jsou  plevele  malé  a
aktivně rostoucí.

Návod k použití

1)  Plodina,  oblast
použití

2)Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4)  Pozn.  k
dávkování
5) Umístění
6)  Určení
sklizně

řepka  olejka
ozimá

plevele dvouděložné 0,35 l/ha AT 1)  od:  20 BBCH,
do: 31 BBCH
2)
postemergentně

6)  mimo
množitelské
porosty

hořčice bílá plevele dvouděložné 0,35 l/ha AT 1)  od:  14 BBCH,
do: 31 BBCH
2)
postemergentně

6)  mimo
množitelské
porosty

 AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití. Dávka vody Způsob aplikace Max.  počet
aplikací v plodině

řepka olejka ozimá 200-400 l/ha postřik 1x na jaře

hořčice bílá 200-400 l/ha postřik 1x

Spektrum účinnosti 
Plevele citlivé: heřmákovec nevonný, chrpa modrák, mléč rolní, svízel přítula, pcháč oset,
lilek černý, heřmánek pravý, pěťour maloúborný 
Plevele méně citlivé: svízel přítula (9-15 cm výšky), svlačec rolní, laskavec ohnutý, rdesno
červivec 

Plevele aktivně rostoucí, v raných růstových fázích. 

Aplikujte na suchý porost při teplotě 8-25oC. 

Srážky do 2 hodin po ošetření nemají vliv na účinnost přípravku. 

Následné/náhradní plodiny 
Pěstování následných plodin je bez omezení. 
Jako náhradní plodiny pěstujte kukuřici, řepku jarní, jarní obilniny a bílou hořčici.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
Pozor  na  úlet  postřikové  kapaliny  při  provádění  ošetření  v  blízkosti  pěstovaných
dvouděložných rostlin. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. 
V blízkosti citlivých plodin ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za
vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny. 
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Veškeré zbytky ošetřených plodin co nejdříve po sklizni rozřezejte a zapravte do půdy, kde
se  rostlinné  zbytky  a  rezidua  přípravku  rychleji  rozloží.  Rezidua  přípravku  v  rostlinných
pletivech  (včetně  hnoje),  která  nejsou  zcela  rozložena,  mohou  poškodit  citlivé  následné
plodiny. 

Rostlinné  zbytky  z  plodin  ošetřených  přípravkem  CHACO  nemohou  být  využity  pro
kompostování ani mulčování. 

Aplikační zařízení nejméně 3x důkladně vypláchněte čistou vodou. Trysky a sítka musejí být
čištěny odděleně. 
Nedostatečné  vypláchnutí  postřikového  zařízení  může  způsobit  poškození  následně
ošetřovaného porostu.

Upřesnění použití:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze
účinnou látku na bázi syntetických auxinů (např. 2-4,D, MCPA, MCPP, dikamba, klopyralid,
fluroxypyr, pikloram, aminopyralid), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením
jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Další omezení 
Při aplikaci použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče typu 3
(podle  ČSN EN 15695-1),  tj.  se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti  prachu a
aerosolu. 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží. 
Nejezte,  nepijte  a  nekuřte  při  práci  a  až  do  odložení  osobních  ochranných  pracovních
prostředků. 
Po  odložení  osobních  ochranných  pracovních  prostředků  (OOPP)  se  důkladně  umyjte/
osprchujte. 
Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte.
Vstup na ošetřený pozemek (např. za účelem kontroly provedení postřiku) je možný až po
zaschnutí postřiku. 
Při přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kontaktní čočky.

Příprava aplikační kapaliny: viz. Další údaje a upřesnění.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: viz. Další údaje a upřesnění.

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.
Ochrana  rukou: gumové  nebo  plastové  rukavice  označené  piktogramem  pro  chemická
nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1.
Ochrana očí a obličeje: není nutná.
Ochrana těla:  ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – typu C2
nebo C3), popř. celkový ochranný oděv typu 3 nebo 4 podle ČSN EN 14605+A1 označený
grafickou  značkou  „ochrana  proti  chemikáliím“  podle  ČSN  EN  ISO  13688   (nezbytná
podmínka – oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice).
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná
Dodatečná ochrana nohou: uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s ohledem
na vykonávanou práci) .
Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče typu 3
(podle  ČSN EN 15695-1),  tj.  se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti  prachu a
aerosolu,  OOPP nejsou nutné.  Musí  však mít  přichystané alespoň rezervní  rukavice  pro
případ poruchy zařízení.
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Informace o první pomoci 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. při podezření na alergickou kožní
reakci – vyrážka, zarudnutí či pálení kůže) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První  pomoc  při  nadýchání:  Přerušte  práci.  Přejděte  mimo  ošetřovanou  oblast.  Odložte
kontaminovaný oděv.
První  pomoc při  zasažení  kůže:  Odložte  kontaminovaný  /  nasáklý  oděv.  Zasažené  části
pokožky  umyjte  pokud  možno  vlažnou  vodou  a  mýdlem,  pokožku  následně  dobře
opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté
vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici
(1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při  vyhledání  lékařského ošetření  informujte lékaře o přípravku,  se kterým se pracovalo,
poskytněte mu informace ze štítku,  etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první
pomoci.  Další  postup  první  pomoci  (i  event.  následnou  terapii)  lze  konzultovat  s
Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě:  224 919 293 nebo 224 915
402.

Skladování 
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech při teplotách 5 až 30 °C v suchých,
větratelných  a  uzamykatelných  místnostech  odděleně  od  potravin,  nápojů,  krmiv,  hnojiv,
desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm, vysokou
teplotou přímým slunečním zářením a sáláním.

Likvidace obalů a zbytků 
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí v poměru cca 1:5 s vodou a beze zbytku
vystříkají  na  ošetřovanou  plochu,  nesmějí  zasáhnout  zdroje  podzemních  a  recipienty
povrchových  vod.
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k
recyklaci  nebo  se  spálí  ve  schválené  spalovně  vybavené  dvojstupňovým  spalováním  s
teplotou 1200 – 1400 °C ve druhém stupni a čistěním plynných zplodin.  Případné zbytky
přípravku se po eventuálním smísení s hořlavým materiálem (např. piliny) spálí ve spalovně
stejných parametrů jako pro obaly.

Další údaje a upřesnění:

Příprava aplikační kapaliny: 
Před  použitím  přípravek  důkladně  protřepeme.  Odměřené  množství  vlijeme  do  nádrže
postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na
stanovený objem vodou. 

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: 
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. 
Úplně vyprázdněte postřikovač a propláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou
dokud  není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Trysky a sítka musejí být čištěny
odděleně. 
Nedostatečné  vypláchnutí  postřikového  zařízení  může  způsobit  poškození  následně
ošetřovaného porostu.

Stránka 4 z 4


