
Přípravek na ochranu rostlin

GAT STAKE® 20 EC

GAT STAKE 20 EC je selektivní postřikový postemergentní herbicid ve formě emulgovatelného 
koncentrátu k hubení odolných dvouděložných plevelů v obilovinách a kukuřici. 

Název a množství účinné látky:  fluroxypyr 200 g/l 
Název nebezpečné látky: Solventní nafta (ropná) těžká, aromatická CAS64742-94-5

Nebezpečí
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské 

zdraví a životní prostředí
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.
SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v 
blízkosti povrchové vody. /Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové 
vody pro aplikaci do obilnin a kukuřice.
Pro profesionální použití.

Registrační číslo: 4916-0
Držitel rozhodnutí o povolení a 
výrobce:

GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1 . A-2490 
Ebenfurth, Rakousko

Právní zástupce v ĆR: Chemtura Europe Ltd., org. sl., Jeremenkova 1142/42, 772 00 
Olomouc

Balení a objem: PET láhev 0,5l / PET láhev 1l / HDPE kanystr 5l / HDPE kanystr
10l / HDPE kanystr 20l.

Číslo šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 až + 30°

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku,
že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro
tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen 
vyznačit na obalu přípravku.

GAT STAKE® je registrovaná obchodní známka společnosti GAT Microencapsulation GmbH



Působení: 

GAT Stake 20 EC je selektivní herbicid k postemergentní likvidaci dvouděložných plevelů. Účinná 
látka fluroxypyr proniká přes listy a v rostlině je rozváděna translokací. Přípravek nemá půdní 
reziduální účinnost. Aktivní růst plevelů v době postřiku a dostatečné pokrytí listové plochy je 
předpokladem úspěšného hubení. Účinek přípravku se projeví deformací rostlin, typickými 
auxinovými skvrnami a úhynem plevelů 10-21 dní po aplikaci.

Rozsah povoleného 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

ječmen ozimý, 
pšenice ozimá

plevele dvouděložné jednoleté, 
plevele dvouděložné vytrvalé

1 l/ha AT 1) BBCH 14-37 
2) BBCH 12-14

kukuřice silážní plevele dvouděložné jednoleté, 
plevele dvouděložné vytrvalé

1 l/ha AT 1) BBCH 12-16
2) BBCH 12-14

oves setý jarní plevele dvouděložné jednoleté, 
plevele dvouděložné vytrvalé

0,75 l/ha AT 1) BBCH 12-31
2) BBCH 12-14

pšenice jarní, 
ječmen jarní

plevele dvouděložné jednoleté, 
plevele dvouděložné vytrvalé

0,75 l AT 1) BBCH 14-37 
2) BBCH 12-14

pšenice tvrdá, žito, 
tritikale

plevele dvouděložné jednoleté, 
plevele dvouděložné vytrvalé

1 l/ha AT 1) BBCH 14-31
2) BBCH 12-14

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

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

Interval 
mezi 
aplikacemi 

ječmen, kukuřice, oves setý, 
pšenice, tritikale, žito 

200 - 400 l 
/ha 

postřik max. 1x 

Ozimé obilniny: Pokud se přípravek aplikuje na jaře, je aplikační dávka 0,75 l/ha.

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé
svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, smetanka lékařská, 
slunečnice-výdrol, pohanka svlačcovitá, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva dvoudomá, kopřiva 
žahavka, šťovíky, pomněnka rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, lilek 
černý, durman obecný, jitrocel kopinatý, svlačec rolní, ostružiník ježiník.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a
chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za 
vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. 
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných 
rostlin. 

Při přípravě a aplikaci postřikové jíchy je nutné používat míchací zařízení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
GAT Stake 20 EC bez 

redukce 
tryska 
50 % 

tryska 
75 % 

tryska 
90 % 

Ochranná  vzdálenost  od  okraje  ošetřovaného  pozemku  s  ohledem  na  ochranu  vodních



organismů [m]
ozimý a jarní ječmen, pšenice ozimá a jarní, oves setý, 
žito ozimé, tritikale, pšenice tvrdá, silážní kukuřice 

4 4 4 4 

Mísitelnost:
Pro posílení účinnosti na některé plevele či rozšíření spektra účinku lze přípravek GAT Stake 20 EC 
mísit s dalšími herbicidy.
Přípravek je kompatibilní s přípravky na bázi sulfomylmočovin* pro rozšíří plevelného spektra. Při 
použití tank mixu s GAT Stake 20 EC je důležité aplikaci provést za dobrých růstových podmínek, kdy
plevele aktivně rostou, zejména z důvodu účinnosti na svízel.
Přidání přípravků s ú. l.  MCPA* (např. Agritox 50 SL*, U 46 M Fluid*, Aminex Pur*, Dicopur M 
750* aj.) do GAT Stake 20 EC se doporučuje v případě, že se vyskytují plevele jako mák vlčí, merlík 
bílý a kokoška pastuší tobolka.
*Použití přípravku GAT Stake 20 EC v doporučené směsi nebylo Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavem zemědělským vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřenou plodinu. 
Při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v 
návaznosti na vyhlášku č. 327/2012 Sb., neboť jde o použití nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro 
včely.

Příprava postřikové kapaliny
GAT Stake 20 EC je velmi dobře emulgovatelný ve vodě.  Naplňte nádrž aplikátoru polovinou 
požadovaného množství vody. Za stálého míchání přidejte odměřené množství přípravku. Pak doplňte 
nádrž zbývajícím množstvím vody na stanovený objem. Míchací zařízení ponechte v činnosti po celou
dobu práce. Aplikační kapalinu neponechávejte v nádrži přes noc nebo po delší dobu.

Čištění aplikačního zařízení
1. Po aplikaci přípravku vypláchnout nádrž, rozvod kapaliny a trysky čistou vodou.
2. Zbytek roztoku oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou.
3. V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských 
obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a
suchozemských rostlin. 

Podmínky správného skladování
Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech v suchých skladech odděleně od potravin, 
krmiv, hnojiv a dezinfekčních prostředků při teplotách + 5 až + 30 °C. Chraňte před mrazem, přímým 
slunečním zářením a vlhkem!
Za výše uvedených podmínek je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod
Přípravek včetně obalu je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad. 
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku 
vystříkejte na ošetřovaném pozemku, přičemž nesmějí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty 
povrchových vod. 
Prázdné obaly od přípravku 3 x důkladně vypláchněte (oplachovou vodu použijte pro přípravu 
postřikové kapaliny), znehodnoťte a předejte prostřednictvím sběrného místa pro nebezpečné odpady, 



do sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně (s dvoustupňovým spalováním s teplotou 
1200 - 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin). 
Obaly od přípravku nepoužívejte k jiným účelům! 
Případné nepoužitelné zbytky přípravku odevzdejte k likvidaci oprávněné osobě. 

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat 
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+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A
k ČSN EN 374-1.

Ochrana očí a obličeje: bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166 - 
při přípravě aplikační kapaliny;
při aplikaci: není nutná

Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle 
ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, 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 holínky) 

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 vyměnit.
Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. 
Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice a brýle pro případ poruchy zařízení.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného / 
pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí. 
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 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.

První pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (bolesti hlavy; slzení, zarudnutí, pálení
očí; přetrvávají-li dýchací potíže apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu
informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud
možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. 

První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte
oči při široce rozevřených víčkách 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: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. 



Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první 
pomoci. Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: 
Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 


