
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného 
vánku, v tom případě ve směru po větru od dal-
ších osob. Po  skončení práce, až do  odložení 
pracovního oděvu a dalších OOPP a do důklad-
ného umytí (sprcha nebo koupel, umytí vlasů) 
nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán 
ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/
ochranný oděv vyperte resp. očistěte (ty OOPP, 
které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte ale-
spoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). 
U textilních prostředků se při jejich praní/ošet-
řování/čistění řiďte piktogramy/symboly, umís-
těnými zpravidla na výrobku. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění 
postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s  přípravkem je zakázaná pro těhotné 
a kojící ženy a pro mladistvé.
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se 
nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů 
povrchových vod.

První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potí-
že nebo v případě pochybností uvědomte léka-
ře a poskytněte mu údaje z této etikety/štítku 
nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplika-
ci: Přerušte expozici, opusťte zamořený prostor, 
zajistěte tělesný a duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte konta-
minovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokož-
ky umyjte pokud možno teplou vodou a  mý-
dlem, pokožku následně dobře opláchněte. 
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 čis-
té vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je 
třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte 
ústa vodou, případně dejte vypít sklenici (asi 
1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lé-
kaře 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 Toxi-
kologickým informačním střediskem: telefon 
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

Upozornění:
Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících 
mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. 
Za škody vzniklé nevhodným skladováním a nebo 
nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.
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Přípravek na ochranu rostlin

Postřikový herbicidní přípravek ve  formě suspenz-
ního koncentrátu proti chundelce metlici a jedno-
letým dvouděložným plevelům v  ječmeni ozimém 
a pšenici ozimé.

®  registrovaná ochranná známka společnosti 
ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Izrael

Účinné látky: isoproturon 500 g/l (42–47%)
 dil ufenikan 100 g/l (8–10)

Evidenční číslo přípravku: 4821-0

Držitel rozhodnutí o povolení:  Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779,
 252 42 Jesenice, tel: tel: 241 930 644

Výrobce:  ADAMA AGAN Ltd., Northern Industrial Zone, 
 P.O.Box 262, Ashdod 77102, Izrael

LEGATO® PLUS

HERBICID

ESSENTIALS

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci

ochrana dýchacích orgánů není nutná

ochrana rukou 
gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro che-
mická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle 
přílohy A k ČSN EN374-1

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“ dle ČSN EN 340. 

dodatečná ochrana hlavy není nutná

dodatečná ochrana nohou
pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové ho-
linky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem 
na práci v zemědělském terénu)



Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby při správném způsobu skladování 
v originálních neporušených obalech. 
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět 
na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě ana-
lýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzi-
kální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě 
bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro 
tento účel zajistí vlastník přípravku u  akreditované la-
boratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen 
vyznačit na obalu přípravku.

Působení přípravku:
Přípravek Legato Plus je určen pro postemergentní apli-
kaci k ničení většiny dvouděložných plevelů a chundelky 
metlice.
Legato Plus je kombinovaný herbicid, obsahující dvě na-
vzájem se doplňující účinné látky dil ufenikan a isopro-
turon. 
Dil ufenikan je převážně absorbován mladými rostlina-
mi v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem 
a listovou plochou. 
Isoproturon ovlivňuje fotosyntézu, je absorbován pře-
vážně kořenovým systémem, sekundárně listy. Proto 
působí na vzešlé plevele i na teprve vzcházející. Prvními 
symptomy je žloutnutí okrajů a stáčení listů, k odumření 
rostlin dochází v závislosti na podmínkách do 2–3 týdnů.
Při včasné postemergentní aplikaci se vzájemně dopl-
ňuje účinnost obou látek absorpcí listy a kořeny. Doba 
působení dil ufenikanu je asi 6 měsíců, isoproturonu asi 
2–3 měsíce.

Spektrum účinnosti:
Mezi citlivé plevele patří chundelka metlice, svízel pří-
tula, kokoška pastuší tobolka, hluchavky, heřmánkovec 
přímořský, heřmánek nevonný, ptačinec žabinec, pení-
zek rolní, rozrazily, violky, zemědým lékařský, mák vlčí, 
řepka olejka-výdrol.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postři-
kovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání 
se nádrž doplní vodou na požadovaný objem. Připravte 
si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebu-
jete. Postřikovač je třeba před použitím řádně vyplách-
nout. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, 
jednotlivé přípravky se do nádrže postřikovače vpravují 
odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně 
před použitím a ihned spotřebujte.

Aplikace přípravku: 
Přípravek Legato Plus se aplikuje postřikem schválenými 
pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrné 
dávkování přípravku. Přípravek není povolen pro letec-
kou aplikaci. Ošetření se provádí maximálně 1x za vege-
tační období. Přípravek nesmí zasáhnout úletem, od-
parem ani splachem okolní porosty, ani oseté pozemky 
nebo pozemky určené k setí.
Po  aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla 
přechodné fytotoxicity na ošetřovaných plodinách - ba-
revné změny na listech, zpomalení růstu.

Rizika fytotoxicity: 
Je-li přípravek Legato Plus aplikován v souladu s platnou 
etiketou a návodem k použití, je tolerantní k ošetřova-
ným rostlinám. 

Náhradní plodiny:
V  případě, že dojde k  předčasné zaorávce obilniny 
ošetřené přípravkem Legato Plus, lze na jaře po orbě 
do hloubky min. 20 cm pěstovat slunečnici, jarní ječ-
men, jarní pšenici, kukuřici, luskoviny, jarní řepku, len 
a brambory, přičemž u jarního ječmene, jarní pšenice, 
jarní řepky, hrachu a  lnu může dojít k  přechodnému 
depresivnímu efektu.

Následné plodiny: 
V  rámci normálního osevního postupu není po  skliz-
ni plodiny a hluboké orbě omezena volba následných 
plodin. Při mělkém zpracování půdy/bez zpracování 
půdy nelze vyloučit příznaky fytotoxicity u řepky olej-
ky. Riziko se zvyšuje na lehkých půdách s malým obsa-
hem organické hmoty.
 
Doporučení a  možná rizika ve  vztahu k  životnímu 
prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasii kaci z  hlediska ochrany 
ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových 
členovců, půdních mikroorganismů, půdních makro-
organismů a necílových rostlin.

SP 1 

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho 
obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 
v blízkosti povrchové vody/ zabraňte kon-
taminaci vod splachem z farem a z cest).

OP II.st.
Přípravek je vyloučen z použití v ochran-
ném pásmu II. stupně zdrojů podzemní 
a povrchové vody.

SPe2

Za účelem ochrany podzemní vody pří-
pravek neaplikujte na písčité půdy s ob-
sahem organického uhlíku <1% a na půdy 
s obsahem jílu ≥30%

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohle-
dem na ochranu necílových organismů:

Legato Plus
bez 

redukce
tryska 
50 %

tryska 
75 %

tryska 
90 %

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

ječmen ozimý, 
pšenice ozimá

4 4 4 4

Podmínky správného skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech 
v  suchých, dobře větratelných a  uzamčených skla-
dech, odděleně od  potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, 
léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek 
při teplotě od +5 °C do +35 °C. Chraňte před mrazem, 
vlhkem, přímým slunečním svitem a  sáláním tepel-
ných zdrojů.

Čištění aplikačního zařízení:
1.  úplně vyprázdněte aplikační zařízení na  ošetřova-

ném pozemku 
2.  vyjměte všechny i ltry a  trysky a  propláchněte je 

čistou vodou
3.  naplňte aplikační zařízení do  jedné čtvrtiny nebo 

do ponoření agitátoru vodou (v případě použití tank 
mixu s  přípravky na  bázi oleje lze přidat 0,5% de-
tergent)

4.  promíchejte nejméně jednu minutu a  propláchně-
te skrz pumpu, pokud má aplikační zařízení systém 
čištění, použijte jej

5. výplachovou vodu zachyťte
6. proveďte propláchnutí ještě jednou
7.  opláchněte aplikační zařízení z venkovní strany
8.  výplachovou vodu naplňte do  aplikačního zařízení 

a  vystříkejte na  ošetřeném pozemku nebo jiným 
způsobem bezpečně zlikvidujte

Likvidace obalů a zbytků: 
Zbytky aplikační kapaliny a  oplachové vody se zře-
dí v  poměru cca 1:5 s  vodou a  beze zbytku vystříka-
jí 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 °C–1400 °C ve  druhém 
stupni a  čistěním plynných zplodin. Případné zbytky 
přípravku se po eventuálním smísení s hořlavým ma-
teriálem (např. piliny) spálí ve spalovně stejných para-
metrů jako pro obaly.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při práci s  přípravkem je nutné používat osobní 
ochranné pracovní prostředky

Rozsah povoleného použití:

Plodina Škodlivý organismus Dávka přípravku Dávka vody OL Poznámka č.

ječmen ozimý
pšenice ozimá

chundelka metlice plevele
 dvouděložné jednoleté

1,25 l/ha 300–400 l/ha AT  1

OL = ochranná lhůta
Ochranná lhůta AT je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Poznámka č. 1: Přípravek se používá postemergentně, 1× v plodině, na podzim.
Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 11–14, 1. list plně vyvinutý až 4. list
Růstové fáze plevelů: chundelka metlice max. BBCH 11, tj. 1. list, 
plevele dvouděložné jednoleté: max. BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté


