
 

 
 

 

Přípravek na ochranu rostlin  

Scalar® 
 
 
Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu 
hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni. 
 
Účinná látka: fluroxypyr (ISO) 200 g/l jako fluroxypyr-meptyl (ISO) 290 g/l  
 
Další nebezpečné látky jiné než účinná látka obsažené v přípravku: solventní nafta (ropná), těžká 
aromatická 
     
 
Varovná označení: 

  
zdraví škodlivý   nebezpečný pro životní prostředí 
 
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 
R51/53 Toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. 
 
S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. 
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. 
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti 
povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 
 
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských 
obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů 
a necílových rostlin. 
 
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 
Pro profesionální uživatele. 
 



 

 
 

Evidenční číslo přípravku: 
5116-0 
Držitel rozhodnutí o povolení: 
Helm AG, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Německo, tel. + 49 40 2375 0, fax: + 49 40 2375 
1845; e-mail: info@helmag.com 
Distributor: Spiess-Urania Chemicals GmbH, organizačni složka, Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9 – 
Prosek, tel. +420 511 188 000-001, fax: +420 511 188 002  
 
Balení: 1l HDPE/PA láhev, 5l HDPE/PA kanystr 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0°C - 30°C; 
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 a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen 
vyznačit na obalu přípravku. 

 
PŮSOBENÍ 
Přípravek pro hubení plevele ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený pro použití v ozimé 
pšenici a ozimém ječmeni. Pro použití v polním postřikovači. 
Účinná látka se vstřebává listy plevele a následně je odváděna do kořenů rostlin, kde způsobí jejich 
odumření. První účinky působení přípravku lze pozorovat již 2. až 3. den po aplikaci. Po 5 až 7 dnech 
plevely odumírají. Přípravek hubí svízel přítulu ve všech růstových fázích.     
 
ÚDAJE O POUŽITÍ 

a)Návod k použití – indikace 

1) Plodina,  
oblast použití 

2) Škodlivý 
organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování,  
mísitelnost 

 
OL 3) 

Poznámka 

pšenice ozimá, ječmen ozimý 
 

plevele 
dvouděložné 

1 l/ha 
 

AT  

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

 
b) Upřesnění podmínek aplikace 

Termín aplikace: Ošetření proveďte na jaře od fáze 3. listu (BBCH 13) do fáze objevení se 
praporcového listu, praporcový list ještě svinutý (BBCH 37). 
Maximální počet aplikací za vegetační období: 1x 
Dávka postřikové kapaliny: 200 až 300 l/ha 
Přípravek se aplikuje postřikem. 
 
CITLIVOST PLEVELŮ 
Spektrum herbicidní účinnosti 
Citlivé plevele: knotovka bílá (Melandrum album), chrpa polní (Centaurea cyanus), zemědým lékařský 
(Fumaria officinalis), ptačinec prostřední (Stellaria media), hluchavka nachová (Lamium purpureum), 
heřmánkovec nevonný (Matricaria inodora), rozrazil trojklaný (Veronica triphyllos), svízel přítula 
(Galium aparine), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris). 
 
Méně citlivé plevele: violka rolní (Viola arvensis), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), rozrazil 
perský (Veronica persica), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), výdrol řepky (Brassica napus var. 
Oleifera), penízek rolní (Thlaspi arvense).   
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Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2 – 4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových 
fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2 – 8 přeslenů. Heřmánkovec nevonný je citlivý ve fázi malé 
listové růžice. 
 
Upozornění 
V průběhu aplikace a v období 5 dnů po aplikaci by minimální denní teplota neměla klesnout pod 
8°C.Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! 
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! 
Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech. 
Odrůda Tonacja ozimé pšenice a odrůda Gil ozimého ječmene mohou po aplikaci přípravku Scalar 
v dávce 1 l/ha reagovat významným snížením sklizně zrna i přes neexistenci příznaků fytotoxicity u 
rostlin.  

 
NÁHRADNÉ A NÁSLEDNÉ PLODINY 
Přípravek aplikovaný v doporučených dávkách se rozloží v půdě za vegetační období a neohrožuje 
následné plodiny. Pokud je nutné předčasně zaorat pozemek ošetřený přípravkem Scalar (v důsledku 
poškození plodin mrazem, nemocí nebo škůdci), lze po provedení předseťové přípravy pěstovat 
kukuřici a obilí. 
 
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] 

pšenice ozimá, 
ječmen ozimý 

4 4 4 4 

 
PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY 
Před zahájením přípravy aplikační kapaliny přesně určete její potřebné množství. Před nalitím 
přípravku do nádrže postřikovače přípravek důkladně promíchejte.  
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné částečně vodou (při zapnutém 
míchadle) a doplňte vodou na stanovený objem.  
V případě použití přípravku ve směsích s jinými přípravky přísně dodržujte pokyny týkající se přípravy 
aplikační kapaliny z těchto přípravků. Prázdné obaly propláchněte třikrát vodou a tuto vodu vlijte 
do nádrže postřikovače s aplikační kapalinou. V případě přestávek v provozu postřikovače zapněte před 
zahájením práce míchadlo a důkladně promíchejte kapalinu v nádrži postřikovače. 
 
ČIŠTĚNÍ POSTŘIKOVAČE 
Aby při aplikaci přípravku nedošlo k poškození jiných než ošetřených plodin, následujícím způsobem 
pečlivě odstraňte stopy přípravku z postřikovače: 
• Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou. 
• Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky. 
• Naplňte nádrž min. do 1/10 jejího objemu čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího 
přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 
minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte. 
• Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou. 



 

 
 

• Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž 
vypusťte. 
V případě použití čisticích prostředků postupujte podle návodu k jejich použití. 
Čištěná zařízení a stroje nevyplachujte na obdělávané půdě ani v dosahu zdrojů podzemních a 
recipientů povrchových vod! 
 
PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ 
Uchovávejte pouze v těsně uzavřeném původním obalu v chladné, dobře větrané místnosti při teplotě 
nejméně 0°C a nejvíce 30°C. 
Uchovávejte daleko od zdrojů tepla. Zabraňte promrznutí přípravku.  
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
 
POSTUPY PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN A JEHO OBALŮ NEBO 
POSTUPY DEKONTAMINACE 
Případné zbytky aplikační nebo oplachové kapaliny se naředí 1 : 5 vodou a bezezbytku vystříkají na 
ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. 
Používejte přitom osobní ochranné pracovní prostředky. 
Pokud budete používat k mytí aplikačního zařízení čistící přípravky k tomu určené, pak s vodou 
použitou k mytí zacházejte v souladu s návodem na použití pro tento čistící přípravek. 
Přípravek a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 
Prázdné obaly od přípravku vraťte prodejci, u něhož byl přípravek zakoupen. 
Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu! Prázdné obaly se důkladně vypláchnou 
vodou, která se následně použije pro přípravu aplikační kapaliny. Potom se obaly spálí ve schválené 
spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 – 1400 °C ve druhém stupni a  čištěním 
plynných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky. 
Používejte vhodné nádoby zabraňující kontaminaci životního prostředí. 
 
Je zakázáno samostatně spalovat obaly od přípravků na ochranu rostlin. 
 
Před aplikací přípravku o této skutečnosti informujte všechny zainteresované strany, které mohou být 
vystaveny úletu postřikové kapaliny a které o tuto informaci požádaly. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ČLOVĚKA A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT 
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 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 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 ISO 13688. 
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 urychleně vyměnit. 
 
Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné.  
Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.  
 
Další označení z hlediska ochrany zdraví člověka 



 

 
 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a dalších osob. 
Vstup do ošetřeného pole je možný minimálně až druhý den po aplikaci. 
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). 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé a je nevhodná pro alergické 
osoby. 
 
PRVNÍ POMOC 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (bolesti hlavy; zarudnutí, pálení očí; 
podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci; nevolnost, bolesti břicha apod.) nebo v případě 
pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo 
bezpečnostního listu.  
Při nadýchání aerosolu při aplikaci:  Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplo 
vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.  
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 znovu použít, je třeba je zlikvidovat. 
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.  
 
Při vyhledání lékařského 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.  

 
 
DODATKOVÁ INFORMACE SPOLEČNOSTI HELM AG  
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití. Společnost HELM AG nepřebírá 
zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku. 
 
 
Scalar® je registrovaná ochranná známka společnosti HELM AG. 


