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Block 1 
 
Přípravek na ochranu rostlin 

 
Datura

®
 

 
Tento přípravek je schválen pouze jako herbicid 
1. při pěstování sadbových brambor, konzumních brambor, škrobových brambor, praskavce 

ledencového, lnu setého,  
2. při pěstování kerblíku, pastináku, petržele, miříku celeru, kopru, libečku lékařského, svazkové 

mrkve, čištěné mrkve a zimní mrkve, 
3. při pěstování sazenic a v místech produkce chřestu; 
4. při pěstování květinových cibulí, cibulových květin a květin ze semene, 
5. při pěstování sazenic stromků. 
 
Přípravek na ochranu rostlin je formulován jako suspensní koncentrát (SC) 
Účinná látka:  
- 500 g/l linuron, tj. 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea 
 
Block 2 
 
POZOR! 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toxický         Nebezpečný pro životní prostředí 

 
R 40   Podezření na karcinogenní účinky 
R 48/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

požíváním. 
R 50/R53  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí  
R61  Může poškodit plod v těle matky. 
R62  Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. 
 
S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 36/37  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 
S 53  Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
S 45  V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc je-li 

to možno, ukažte toto označení). 
S 35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. 
S 61  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 

listy. 
 
 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 

prostředí. 
 Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. 
 Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 
 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v 

blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 
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Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských 
obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních 
mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. 
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových 
vod. 
Práce s přípravkem jsou zakázány těhotným ženám, ženám, které kojí, mladistvým. 

 
Block 3 
 
Číslo povolení přípravku: 4849-0 
 
Držitel povolení (osoba odpovědná za konečné balení a označení) 
Výrobce přípravku : 
 
AgriChem B.V.  
Koopvaardijweg 9 - 4906 CV Oosterhout (Nizozemsko) 
Telefon: 0031 162-431931 
www.agrichem.com 

 

 

 
Block 4 
 
Balení a objem (čistá hmotnost):  1 l HDPE láhev, 5 l HDPE kanystr 
Číslo šarže: Viz obal 
Datum výroby: Viz obal 
Datum ukončení doby použitelnosti: viz obal  
Datum použitelnosti:   2 roky od data výroby  
Za podmínek:  Uchovávat v suchém prostoru. Kontejner skladujte v dobé větraném prostoru. 

Teplota při skladování +5°C až+ 30°C. 
 
Block 5 
 
Působení přípravku 
Přípravek je vyroben na bázi aktivní látky linuron. Linuron patři do chemické skupiny urea herbicid.  
 
Block 6 
 
Návod k použití - indikace 
 

1) Plodina, 
oblast použití 

2) Škodlivý 
organismus, jiný 
účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

Brambor plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

1.35 - 1.6 l/ha  
(200 - 400 l vody 
/ha)  

AT 3) po slepé proorávce, po 
vláčení, před vzejitírn 
nejpozději 3 dny 

Praskavec 
ledencový 
(Psophocarpus 
tetragonolobus) 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

1.35 - 1.6 l/ha  
(200 - 400 l vody 
/ha)  

AT 3) preemergentně nejpozději 3 
dny před vzejitírn 

Bob plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.9 - 1.35 l/ha 
(200 - 400 l vody 
/ha) 

AT 3) preernergentně nejpozději 1 
týden před vzejitím 

len setý plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.5 - 0.7 l/ha  
(200 - 400 l vody 
/ha) 

AT 3) preemergentně nejpozději 3 
dny před vzejitírn 

chřest lékařský 
sazenice 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.9 - 1.35 l/ha  
(200 - 400 l vody 
/ha) 

AT 3) preemergentně 

chřest lékařský 
produkční 
pěstování 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.9 - 1.35 l/ha 
(200 - 400 l vody 
/ha) 

AT 3) po sklizni, před vzejitírn 
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1) Plodina, 
oblast použití 

2) Škodlivý 
organismus, jiný 
účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

petržel, celer, 
kerblík, pastinák 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.9 - 1.6 l/ha (200 
- 400 l vody /ha) 

AT 3) preernergentně nejpozději 1 
týden před vzejitím 

Celer bulvový 
 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.9 - 1.35 l/ha 
(200 - 400 l vody 
/ha) 

AT 3) preemergentně 

kopr vonný, 
libeček lékařský 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.9 l/ha  
(200 - 400 l vody 
/ha) 

AT 3) preemergentně 

Mrkev plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.45 - 1.6 l/ha 
(200 - 400 l vody 
/ha) 

AT 3) preemergentně nejpozději 3 
dny před vzejitírn 

sasanky hlízy plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.9 - 1.35 l/ha 
(400 - 600 l vody 
/ha) 

AT 3) před vzejitím nejpozději 3 
dny 

Mečík 
 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

0.9 - 1.6 l/ha 
(400 - 600 l vody 
/ha) 

AT 3) krátce před vzejitírn 

Hyacint 
 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

1.35 l/ha 
(400 - 600 l vody 
/ha) 

AT 3) před vzejitírn 

chrpa modrá plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

9 -13 ml 
(400 - 800 l vody 
/ha) 4-8 l 
vody/100m

2
 

AT 3) preemergentně krátce po 
vysetí 

Lichořeřišnice 
větší 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

9 -13 ml 
(400 - 800 l vody 
/ha) 4-8 l 
vody/100m

2
 

AT 3) preernergentně 

Len vytrvalý  plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

9 -13 ml 
(400 - 800 l vody 
/ha) 4-8 l 
vody/100m

2
 

AT 3) preernergentně krátce po 
vysetí 

Rezeda vonná  plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

9 -13 ml 
(400 - 800 l vody 
/ha) 4-8 l 
vody/100m

2
 

AT 3) preernergentně krátce po 
vysetí 

dřeviny školky plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

1.35 - 1.6 l vody 
/ha  
(400 l vody /ha) 

AT - 

AT- ochranná lhůta Je dána odstupem mezi termínem aphkace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde 
o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují 

 
Přípravek lze použít max. 1 x na plodinu. 
 
Citlivé plevele: 
heřmánkovité plevele, starčeky, ptačince, lilek černý, kokoška pastuší tobolka, kopřiva 
žahavka 
 
Upřesnění podmínek aplikace 
 
Brambory se ošetřují po poslední kultivaci (slepá proorávka, vláčení), nejpozději však 3 dny před 
vzejitím brambor. 
Přípravek nepoužívejte na extrémně lehkých půdách. 
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Praskavec ledencový 
Používejte pouze u hnědých a bílých bobů určených ke sklizni semen. Aplikujte na utužených 
výsevních záhonech krátce po vysetí nejpozději 3 dny před vzejitím. 
Boby je nutné vysévat rovnoměrně minimálně do hloubky 3 cm. 
Neaplikujte na velmi lehké písčité půdy s nízkým obsahem humusu nebo na silně zhutněné půdy či 
půdy popraskané v důsledku vysušení. 
 
Bob obecný 
Používejte po vysetí nejpozději do jednoho týdne před vzejitím. 
Bob je třeba zasít nejméně 7 cm hluboko. 
 
Len setý 
Aplikujte krátce po vysetí (asi 2 dny) nejpozději 3 dny před vzejitím plodiny. 
Je třeba dodržet hloubku setí 3 cm a vysévat do dobře připravené půdy bez hrud. Nejnižší dávka (0,5 
l/ha) je určena pouze pro lehké písčité půdy s nízkým obsahem humusu. Následné plodiny jako jetel 
nebo trávy mohou být poškozeny. 
 
Při pěstování sazenic chřestu 
Aplikujte na utužených výsevních záhonech před vzejitím plodiny. Nepoužívejte na pozemcích 
vystavených větrné erozi. 
 
Při produkčním pěstování chřestu 
Používejte po sklizni před vzejitím plodiny nejpozději do 31. srpna. 
 
Petržel, celer, kerblík, pastinák 
Používejte po vysetí nejpozději jeden týden před vzejitím. 
 
Celer bulvový 
Používejte po vysetí, před vzejitím plodiny. Na půdy s vysokým obsahem humusu používejte nejvyšší 
dávku.  
 
Kopr a libeček 
Používejte krátce po vysetí, před vzejitím plodiny 
 
Mrkev 
Aplikujte krátce po vysetí nejpozději 3 dny před vzejitím. Používejte na slehlé a dostatečně vlhké 
půdě, tj. nikoli na kypré půdě ihned po vysetí. 

- na lehkých půdách: 0,45 - 0,95 litru na hektar. 
- na těžších púdách: 0,95- 1,6 litru na hektar. 

Nepoužívejte na velmi lehkých půdách. 
Pro pěstování rané svazkové mrkve se použití přípravku nedoporučuje z důvodu možného poškození 
následných plodin. 
 
Použití při pěstování květinových cibulí a cibulových květin: 
Sasanky (hlízy) 
Aplikujte po výsadbě nejpozději 3 dny před vzejitím plodiny. Nepoužívejte na půdách s nízkým 
obsahem humusu. 
 
Mečíky 
Dávkování: 0,9 litru na hektar na lehkých půdách, 1,35 litru na hektar na středně těžkých půdách a 1,6 
litru na hektar na těžkých půdách. 
Nepoužívejte na "korále". Aplikujte krátce před vzejitím. 
 
Hyacinty 
Aplikujte pouze před vzejitím. Nepoužívejte na písčitých půdách s velmi nízkým obsahem 
humusu. 
 
Použití při pěstování květin ze semene: 
Chrpy ( Centaurea cyanus) 
Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. 
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Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) 
Aplikujte před vzejitím. 
 
Len vytrvalý (Linum perenne) 
Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. 
 
Rezeda vonná (Reseda odorata) 
Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. 
Před ošetřením ověřte citlivost odrůd na menším počtu rostlin /menší ploše. 
 
Školky dřevin 
Dávkování: 1,35 - 1 ,6 litru na hektar v závislosti na půdním druhu. Nepoužívejte na výsevních 
záhonech nebo na řízky, které ještě dobře nezakořenily. Při aplikaci by půda měla být dostatečně 
vlhká. Nepoužívejte na písčitých půdách s velmi nízkým obsahem humusu. 
Ošetřujte nejdříve 1 měsíc po výsadbě. 
Přípravek lze použít: 

- mezi jednotlivými rostlinami pomocí postřikovače, tvořícího velké kapky maximálně 10 cm nad 
povrchem půdy tak, aby nedošlo ke kontaktu s porostem 

- pod porostem pomocí ochranného krytu 
- celoplošně přes vrcholky rostlin v době vegetačního klidu 
- celoplošně přes vrcholky rostlin pod podmínkou, že ihned po aplikaci provedete postřik vodou, 

aby byl herbicid z rostlin opláchnut. 
Před ošetřením ověřte citlivost odrůd na menším počtu rostlin / menší ploše. 
Účinnost přípravku je podmíněna dostatečnou půdní vlhkostí nebo srážkami. 
Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí/sázení plodin! 
Při aplikaci na lehkých půdách se doporučuje ve všech plodinách použít dávkování ve spodní 
hranici uvedeného rozmezí. 
Pokud krátce po aplikaci přípravku následují silné srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách a 
/nebo půdách s nízkým obsahem humusu splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné 
poškození ošetřovaného porostu." 
 
Následné plodiny 
V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena. Nelze vyloučit  
poškození následných plodin na lehkých písčitých půdách u plodin s krátkou vegetační dobou. Mezi 
postřikem a pěstováním citlivé následné plodiny (například salátu, čekanky nebo okurky) musí 
uplynout alespoň 4 měsíce. 
Pěstování brukvovitých rostlin (řepka, zelí, kapusta) a cibulovin (cibule, pór) by mělo následovat po 
orbě. V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny, která byla ošetřena přípravkem DATURA, lze 
jako náhradní plodiny vysévat po předchozí střední orbě kukuřici, ozimé obilniny, fenykl a petržel a s 
odstupem 2 měsíců pak mrkev, bob a hrách.  
 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!  
 
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. 
 
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných 
rostlin. 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

brambor, petržel, celer (listový), 
kerblík, pastinák, mrkev, mečíky, 
hyacinty, sasanky bob, len, 
chřest, kopr, libeček, stromové 
školky 

4 m 4 m 4 m 4 m 

 
 
 



31-01-2013 

 
 
Block 7 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí 
R 50/R53  Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí  
 
S 35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. 
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 

listy. 
 
Block 8 
 
Podmínky správného skladování 
Přípravek skladujte v originálních obalech při teplotách + 5 až + 30°C, ve větratelných místnostech 
odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte 
před mrazem, ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním světlem. Při manipulaci s přípravkem 
není dovoleno jíst, pít a kouřit. 
 
Block 9 
 
Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod  
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci 
nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1100°C ve 
druhém stupni s retenční dobou 2-3 s a čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po 
smíchání s hořlavým materiálem (piliny), spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. 
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a bezezbytku vystříkají 
na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových 
vod. 
 
Mimořádné opatření v případě nehody 
Rozlitý přípravek se posype hořlavým materiálem (piliny) a ten se spálí ve spalovně s dvoustupňovým 
spalováním s teplotou ve 2. stupni 1100 °C s retenční dobou 2-3 s a čištěním plynných zplodin. 
 
Block 10 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci: 
Ochrana dýchacích orgánů  není nutná 
Ochrana rukou  gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro 

chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+Al 
s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1 

Ochrana očí a obličeje  není nutná 
Ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle 

ČSN EN 14605+Al nebo podle ČSN EN 13034+Al, popř. podle ČSN 
EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem 
"ochrana proti chemikáliím" podle ČSN EN 340 

Dodatečná ochrana hlavy není nutná 
Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) 

podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na 
práci v zemědělském terénu) 

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně 
vyměnit 

 
Další označení z hlediska ochrany zdraví člověka: 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších 
osob.  
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, 
nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv 
a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně 
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očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). U textilních prostředků se při jejich 
praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 
Práce s přípravkem není vhodná pro ženy v produktivním věku. 
 
Block 11 
 
První pomoc 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a 
poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku. 
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní 
klid. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky 
umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Přetrvávají-li 
nežádoucí účinky, zajistěte odborné lékařské ošetření. 
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně 
vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. 
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 potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek 
popř. obal přípravku. 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o 
poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou 
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 
224 915 402. 
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Dodaci podminky 
 

Veškeré námi dodávané zboží je prvotřídní a vhodné k použití. Jelikož nemůžeme ovlivnit podmínky 
skladování, manipulace nebo použití ani povětrnostní podmínky před nebo po aplikaci, což může mít 
vliv na účinnost zboží, všechny podmínky a záruky, zákonné nebo jiné, týkající se kvality nebo 
vhodnosti našeho zboží jsou vyloučeny Nemůžeme proto přijmout žádnou zodpovědnost za jakékoli 
nedostatky v účinnosti, jakékoli škody nebo poškození zdraví, vzniklé skladováním, manipulací, 
aplikací nebo použitím. 

 


