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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ. 

 

Herbiclean AL 
Herbicidní přípravek ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění (AL) určené k hubení plevelů, mechů a řas. 
Pro neprofesionální použití.   

 

Název a množství účinné látky: kyselina oktanová 17,7 g/l (1,8 % hmot.) 
kyselina dekanová 12 g/l (1,2 % hmot.) 

 
Označení přípravku: 
 
 
 
 
 
 
 
VAROVÁNÍ  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování. 

EUH401 
 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 
životní prostředí. 

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

 
Držitel povolení: SBM Développement S.A.S.  

60 Chemin des Mouilles 
691 30 Ecully 
Francie 

Právní zástupce: SBM Life Science s.r.o.  
Bucharova 2657/12  
158 00 Praha 5 
tel. 226 226 346 
www.protect-garden.cz 

Osoba odpovědná za konečné balení a 
označení nebo za konečné označení 
přípravku na ochranu rostlin: 

Neatcrown Corwen limited 
Station Yard Industrial Estate,  
Corwen, Denbighshire,  
LL21 0EE,  
North Wales 
Spojené království 

 
Evidenční číslo 
přípravku: 5526-0 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Datum výroby 
formulace: 

uvedeno na obalu 

  
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby. Teplota skladování: +5 °C až +30 °C 

 
Množství přípravku 0,5 l a 1 l v HDPE nebo PET láhvi s mechanickým rozstřikovačem 

http://www.protect-garden.cz/
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v obalu: 3 l v HDPE nebo PET kanystru s mechanickým rozstřikovačem 
 
Způsob působení 
          Herbiclean AL je neselektivní listový herbicid, který působí proti jednoletým i vytrvalým plevelům a 

účinkuje rovněž proti mechům a řasám. Účinné látky jsou absorbovány zelenými částmi rostlin a 
způsobí jejich odumření.   

 
Návod k použití 
1) Plodina, oblast 
použití 
 

2) Škodlivý 
organismus, 
jiný účel 
použití 

Dávkování, 
mísitelnost 
 

OL 
(dny) 

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

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

nezemědělská 
půda, nezpevněné 
plochy - cesty, 
chodníky 

plevele, mechy, 
řasy 

100 ml/m2 AT 2) 
postemergentně 

4) ošetřuje se max. 10 
% z celkové plochy, 
do počátku skanutí 

stromy, keře plevele, mechy, 
řasy 

100 ml/m2 AT 2) 
postemergentně 

4) ošetřuje se max. 10 
% z celkové plochy, 
(pod stromy a keři), 
do počátku skanutí 

okrasné rostliny, 
zelenina, trávníky 

plevele, mechy, 
řasy 

100 ml/m2 AT 1) před setím, 
před výsadbou  
2) 
postemergentně 

4) do počátku skanutí 

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

Plodina, oblast 
použití 

Způsob aplikace Max. počet aplikací v 
plodině 

Interval mezi 
aplikacemi 

nezemědělská půda, 
nezpevněné plochy - 
cesty, chodníky 

 postřik 2 x 14 dní 

stromy, keře  postřik 3 x  14 dní 
okrasné rostliny, 
zelenina, trávníky 

postřik 1 x   

 
Upřesnění použití 
            Aplikujte za suchých podmínek.  

Déšť do 3 hodin po aplikaci může snížit účinnost přípravku.  
 Při aplikaci na nekultivované plochy (cesty, chodníky, terasy apod.) se postřikují místa s výskytem  

plevelů.  
Při použití mezi a kolem stromů a keřů je třeba se vyvarovat jejich zasažení, aby nedošlo k jejich 
poškození.  
Přípravek lze rovněž použít proti plevelům, které vzešly na plochách určených k výsadbě nebo 
výsevu. V tomto případě je třeba provést postřik několik dní před výsevem nebo výsadbou. 

 Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
Přípravek není určen k použití v množitelských porostech. 

 
Další omezení 

Zvlášť nebezpečný pro včely. 
Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a 
na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání 
potravy. 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s 
přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. 
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. 
Opětovný vstup na ošetřené plochy je možný až následující den. 
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Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného 
oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. 
Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. 
Zamezte přístupu zvířat na místa, kde byl přípravek aplikován. 
Přípravek VŽDY aplikujte tak, aby se minimalizovalo množství postřiku a zamezilo úletu. 
Aplikaci provádějte pouze v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na cestách 
a prostranstvích. 
Jedná-li se o areály, které lze uzavřít je třeba tak učinit na dobu aplikace a následující den. 
Během aplikace a následující dny po ošetření zamezte (popř. omezte) vstupu osob a pohybu zvířat 
na ošetřené ploše a zajistěte vhodné označení ošetřené plochy vhodným označením například 
nápisem: „chemicky ošetřeno, nevstupujte na ošetřené plochy“ s doplněním časového termínu a 
názvem přípravku, který byl použit a kontaktu na osobu, která ošetření provedla. 

 
Osobní ochranné pracovní prostředky 

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě, aplikaci a čištění aplikačního zařízení: 
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. 
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice. 
Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo obličejový štít. 
Ochrana těla: ochranný oděv. 
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. 
Dodatečná ochrana nohou: ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky). 

 
Informace o první pomoci 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (vždy při zasažení očí neředěným přípravkem 
nebo při požití) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.  
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.  
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky 
umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.  
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé čisté 
vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. 
Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.  
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; 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 skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých prostorech při teplotách +5 °C až 
+30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním 
svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku. 

 
Likvidace obalů a zbytků 

Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu.  Použité obaly a nepoužitelné zbytky 
přípravku se odstraňují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na 
místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. 

 
Další údaje a upřesnění 

Výrobce  
Neatcrown Corwen Ltd Stations Yard Industrial Estate Corwen LL21 0EE Denbighshire Velká 
Británie 
 
Technika aplikace 
Láhev s přípravkem důkladně protřepejte. Stiskněte výstupek na trysce a otočte ji o ¼ otáčky do 
polohy „ON“. Poté proveďte ošetření. Po skončení otočte trysku zpět. Aplikaci neprovádějte jestliže 
je velmi sucho, za mrazu a za deště nebo před deštěm, nemělo by pršet min. 3 hodin po ošetření. 
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Dodatková informace společnosti SBM Développement S.A.S. 
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití. 
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety 
anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti SBM Développement S.A.S., platných pro 
aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin. 
V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých 
zamýšlených složek. 
Společnost SBM Développement S.A.S. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným 
použitím či skladováním přípravku. 


