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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
  

CIRCUIT® SYNC TEC  
 
Přípravek na ochranu rostlin  CIRCUIT SYNC TEC je preemergentní reziduální herbicid ve formě suspenze 
kapsulí (CS) pro použití u ozimé řepky olejky pro regulaci různých jednoletých trav a širokolistých plevelů. 
 
 

Účinná látka: klomazon 40 g/l;   3,5 % hmot. 
  metazachlor 300 g/l; 26,5 % hmot 

                        
 

                             VAROVÁNÍ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenční číslo přípravku:             5118-0 
Držitel rozhodnutí o povolení:        FMC Chemical Sprl, Boulevard de la Plaine 9, 1050 Brussels, Belgie 
Zástupce držitele v ČR: FMC Agro Česká republika spol. s r.o., Na Manínách 876/7, 170 00 

Praha 7 
Balení a objem:  HDPE–F láhev se šroubovacím uzávěrem s obsahem 1 l; HDPE–F 

kanystr se šroubovacím uzávěrem s obsahem 5 l, 10 l a 20 l 
Čisté množství přípravku:  1 l, 5 l, 10 l a 20 l 
Datum výroby:  uvedeno na obalu 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti:     2 roky od data výroby;  teplota skladování +5 až +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 pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu 
přípravku. 
 
 
 
 

H351  Podezření na vyvolání rakoviny. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oblek. 
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením 

dodavateli. 
EUH401  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské 

zdraví a životní prostředí. 
EUH208 Obsahuje metazachlor. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
SPe1  Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo 

jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce 
vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po 
dobu tří let na stejném pozemku. 

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní 
a povrchové vody. 
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice 
oblasti využívané širokou veřejností.  
 
 
SP 1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační 

zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod 
splachem z farem a z cest). 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 
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Působení přípravku: 
Účinná  látka  metazachlor  (chloracetanilidy)  je  přijímána  především  kořenovým  systémem při vzcházení a po  
vzejití plevelů je částečně přijímána i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími 
plevely a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Účinná látka klomazon náleží do skupiny 
oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a 
karotenoidů. 
 

Rozsah povoleného použití: 

Circuit Sync Tec 

1) Plodina, 
oblast použití 

2) Škodlivý 
organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

řepka olejka 
ozimá 

plevele jednoleté 2,5 l/ha AT 1) preemergentně  do 3 
dnů po zasetí  

 

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

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

řepka olejka 200-300 l/ha postřik   1x 

 
Spektrum účinnosti: 
Plevele citlivé – svízel přítula, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, heřmánek pravý, heřmánkovec 
přímořský, ptačinec žabinec, rozrazil perský, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, pomněnka rolní, lipnice 
roční, merlík bílý, úhorník mnohodílný  
Plevele méně citlivé – mák vlčí, psárka polní   
 
Přípravek  Circuit Sync Tec je třeba aplikovat hned po setí nebo nejpozději do 3 dnů.  
Růstové fáze plevelů: plevele nevzešlé tj. ve fázi BBCH 00-07 
 
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 
Předpokladem bezpečnosti pro plodinu je dobře připravené seťové lůžko, dostatečná hloubka setí a zakrytí 
semen půdou. 
Neaplikujte na kamenitých, štěrkových nebo podmáčených půdách. 
Neaplikujte v době, kdy se očekávají intenzivní srážky. 
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu zejména v podobě zežloutnutí až vybělení rostlin 
nebo zbrzdění růstu.  
 
Následné plodiny:  
V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny není volba následných plodin omezena. Kultivace půdy 
snižuje riziko poškození následných plodin. 
 
Náhradní plodiny  
V případě, že dojde k předčasné zaorávce řepky olejky, lze při dodržení minimálního odstupu 1,5 měsíce od 
aplikace a zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm vysévat na podzim obilniny. 
Na jaře lze jako náhradní plodiny vysévat po zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm obilniny, jarní řepku, 
hrách, bob, kukuřici, brambory a len. 
 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.  
Za vysokých teplot a vlhkosti vzduchu mohou být sousední plodiny poškozeny výpary přípravku.  
 
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] 

řepka olejka ozimá 8 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 

řepka olejka ozimá 5 0 0 0 

 

 



 3 

Příprava postřikové kapaliny: 
Odměřené  množství  přípravku  se  za  stálého  míchání  vlije  do  nádrže  aplikačního  zařízení naplněné  do  
poloviny  vodou  a  doplní  na  stanovený  objem,  nebo  se  použije  předmíchávací zařízení, je-li jím aplikační 
zařízení vybaveno. 

 
Čištění aplikačního zařízení:  
Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně vypláchněte nádrž čistou 
vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. 
Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně. 
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.  
 

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob, které manipulují s přípravkem, osobními ochrannými 
prostředky (OOPP):  
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 není nutná. 
Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 

13034+A1 nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti 
chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688. 

Dodatečná ochrana hlavy není nutná. 
Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 

(s ohledem na práci na mořičce nebo v zemědělském terénu). 
Je-li pracovník při vlastní aplikaci na poli dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí 
však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení. 
 
Obecně platí:  
Rukavice a jakýkoli speciální ochranný oblek není třeba použít, pokud ochrana osoby je technicky zabezpečena 
před nebezpečnými látkami v traktoru, technicky vybaveným např. podle ČSN EN 15695-1a ČSN EN 15695-2.  
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. 
 
Další omezení: 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.  
Vstup na ošetřené pozemky je nejdříve druhý den po aplikaci. 
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, 
nepijte a nekuřte.  
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP vyperte, resp. očistěte. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. 
 

První pomoc: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže 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 pokud 
možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.  
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči 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. 
 

Podmínky správného skladování: 
Přípravek se skladuje v suchých a uzamykatelných skladech v původních, pevně uzavřených obalech při teplotě 
od + 5 do + 30° C, odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto 
látek. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. 
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Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: 
Zákaz opětovného použití obalu. 
Prázdné obaly od přípravku znehodnoťte a předejte ke spálení ve schválené vysokoteplotní spalovně. Použité 
obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu! 
 Oplachové vody použijte na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky postřikové kapaliny zřeďte vodou 
v poměru 1:10 a beze zbytku vystříkejte na ošetřeném pozemku tak, aby nemohlo dojít k zasažení zdrojů vod 
podzemních ani recipientů vod povrchových. 
Případné technologicky již nepoužitelné zbytky přípravku spalte ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. 

 
Dodatková informace držitele rozhodnutí o povolení: 
Držitel rozhodnutí o povolení a právní zástupce nepřebírají žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené 
nesprávným skladováním a použitím přípravku, případným mícháním nebo sekvenčním použitím s jinými 
přípravky jinak než v souladu s doporučeným použitím v této etiketě a v platném Seznamu povolených přípravků 
a dalších prostředků na ochranu rostlin, taktéž ani za následky vyplývající z použití přípravku během anebo před 
vznikem mimořádných povětrnostních podmínek, anebo při ošetření odrůd, o kterých není držiteli rozhodnutí o 
povolení/právnímu zástupci známo, že jsou mimořádně citlivé na poškození způsobené přípravkem. 

   

 
® ochranná známka společnosti FMC Corporation, USA 
 


