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Přípravek na ochranu rostlin 

Mogeton®  25 WP 
 
Selektivní herbicid ve formě smáčitelného prášku proti játrovce v květináčích i kontejnerových 
kulturách a proti mechům v okrasných, užitkových, sportovních a golfových trávnících pro aplikaci 
zálivkou nebo postřikem 

 
Účinná látka: quinoclamine 250 g/kg 

tj. 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone 
 

Pozor ! 
 

 
 

 
           

N 
Nebezpečný pro 
životní prostředí 

 

R50/53: Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí. 
S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.  
S 22: Nevdechujte prach. 
S 25: Zamezte styku s očima. 
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
S 35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný bezpečným způsobem. 
S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 
nebo obličejový štít. 
S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo 
bezpečnostní listy. 
S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení.  
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 
prostředí.  
Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem 
/Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/ zabraňte kontaminaci vod 
splachem z farem a cest 
Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých půdách. 
Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m 
vzhledem k povrchové vodě. 
Z hlediska ochrany včel nevyžaduje přípravek klasifikaci. 
Při použití postřikem je nezbytné použít k omezení úletu postřikové kapaliny herbicidní 
kryt! 
Informace o vztahu k necílovým a užitečným organismům: 
Přípravek je vysoce toxický pro ryby. 
Přípravek je toxický pro živočichy sloužící za potravu rybám. 
Přípravek je vysoce toxický pro řasy 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských 
obratlovců, včel, necílových členovců kromě včel, necílových rostlin, půdních 
makroorganismů a mikroorganismů. 

 
Registrační číslo: 4500-0 
Držitel rozhodnutí o registraci: Stähler International GmbH & Co. KG Stader Elbstrasse, D-21683 Stade, 
Německo 
Výrobce přípravku: Stähler International GmbH & Co. KG Stader Elbstrasse, D-21683 Stade, Německo 
Právní zástupce v ČR: LOVELA Terezín s.r.o., 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224 
Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224 
Balení: sáček papír/PE 15 g, sáček papír/PE 3x15 g v kartónu, igelitový pytel 1,5 kg v kartónu, igelitové pytle 5 kg, 
10 kg, 20 kg, 25 kg 
Datum výroby : viz razítko na obalu 
Číslo šarže: viz razítko na obalu 
®je registrovaná ochranná známka společnosti Agro-Kanesho Co. Ltd., Tokio, Japan 
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Doba použitelnosti : Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti 
přípravku 2 roky od data výroby. 
 
Působení 
Přípravek se vstřebává přes nadzemní části rostlin, mech se zbarvuje dožluta a odumírá. Mogeton 25 WP zůstává 
přítomen v půdě a po dobu 2-4 měsíců brání růstu mechu. Trávník i okrasné rostliny nejsou následkem aplikace 
přípravku nijak poškozeny, na zahradních cestách a dlážděných plochách nezůstává žádné trvalé zabarvení. 
 
Spektrum účinnosti 
Přípravek Mogeton 25 WP účinkuje velmi dobře na rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), měřík příbuzný 
(Mnium affinae), ploník chluponosný (Polytrichum piliferum), kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus spuarrosus).  
 
Návod k použití 
 

Plodina, oblast použití Škodlivý 
organismus 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL** Poznámka 

trávníky okrasné, užitkové*, 
sportovní a golfové 

mechy 150 g / 100 m2  

+ 10 l vody 
2 dny postřik, pozemně, 

max. 1x, zákaz 
zkrmování ošetřené 
trávy 

trávníky okrasné, užitkové*, 
sportovní a golfové 

mechy 150 g / 100 m2  

+ 100 l vody 
2 dny zálivka, max. 1x, 

zákaz zkrmování 
ošetřené trávy  

kontejnerové kultury játrovka 150 g / 100 m2  

+ 10 l vody 
 postřik, max. 1x 

 
*užitkový trávník: využívaná zeleň sídlišť a domovních zahrad (intravilán) 
** OL  pro vstup na ošetřené trávníky pro veřejnost a domácí zvířata 
Při použití postřikem je nezbytné použít k omezení úletu postřikové kapaliny herbicidní kryt! 
 
Poznámky k aplikaci: 
Aplikace se provádí nejlépe při teplém a vlhkém počasí, při zatažené obloze od května do září. Zlepšení účinku a 
snížení rizika poškození rostlin lze dosáhnout dodatečnou zálivkou 1-2 l vody/m2, kdy dojde k omytí povrchu 
rostlin a smytí přípravku k játrovkám. 
Nově zatravněné plochy neošetřujeme v roce výsevu. 
Vzhledem k velkému počtu druhů a odrůd okrasných rostlin nelze vyloučit rozdílné snášenlivosti. Doporučujeme 
proto před postřikem celé plochy zkontrolovat citlivost jednotlivých rostlin za stávajících podmínek růstu. 
Přípravek lze použít pouze 1x v roce. 
 
Příprava postřikové - zálivkové kapaliny 
Odvážené množství přípravku nejprve dokonale rozmícháme v pomocné nádobě s malým množstvím vody na 
řídkou kaši, která se potom za stálého míchání vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a za 
stálého míchání se doplní vodou na požadovaný objem.  

Bezpečnostní opatření 

Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. Protichemický ochranný oděv z tkaného 
textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), 
gumové rukavice (ČSN EN 374-1), gumové boty (ČSN EN 346), čepici se štítkem nebo klobouk. Při přípravě 
postřikové kapaliny navíc používejte zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu. Pro ochranu dýchacích orgánů při 
aplikaci přípravku ústenku nebo  polomasku z filtračního papíru (respirátor) (ČSN EN 149), při přípravě postřikové 
kapaliny ústenku (ČSN EN 142), nebo čtvrtmasku (ČSN EN 140) a filtr proti pevným částicím (ČSN EN 143). 
Při práci s přípravkem a po ní až do vysvlečení pracovního oděvu a důkladném umytí mýdlem a teplou vodou je 
zakázáno jíst, pít a kouřit. Po práci vyměnit potřísněný oděv a vyčistit ochranné prostředky včetně vnitřku rukavic. 
Ucpané trysky se nesmějí profukovat ústy. 
Postřik se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po větru od pracujících.  
Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. 
Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. 
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Opatření při požáru 
Přípravek není hořlavý, dostane-li se do ohniska požáru, hasí se nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, 
eventuelně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen vyjímečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv 
silným proudem a pouze v  těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda 
nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nepronikla do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod 
a recipientů povrchových vod a nezasáhla zemědělskou půdu. 
 
První pomoc                               

Při zasažení pokožky: - okamžitě, odstraňte znečištěný oděv; zasažená místa pečlivě omýt vodou a mýdlem 
a opláchnout tekoucí vodou, jestliže podráždění pokožky přetrvává vyhledejte 
lékařskou pomoc 

Při zasažení očí: - okamžitě vyplachovat proudem čisté vody  po dobu několika minut a vyhledat 
lékařskou pomoc 

Při nadýchání: - přerušit práci, postiženého přenést na čerstvý vzduch, vyhledat   lékařskou pomoc 
Při požití: - podat postiženému 0,5 l vlažné vody, případně s 10 tabletami medicinálního uhlí, 

nevyvolávat zvracení a vyhledat lékaře. 
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého 
k lékaři! Lékaři pokud možno předat tuto etiketu! 
V případě potřeby je možné léčbu konzultovat s toxikologickým informačním centrem: 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08  Praha 2,  tel.: 224 919 293 
 
Způsob likvidace obalů a neupotřebitelných zbytků 
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních a recipienty povrchových vod. 
Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Prázdné obaly od přípravku se spálí ve 
schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200-1400oC a čištěním plynných zplodin. 
Případné zbytky přípravku se likvidují po smíšení s pilinami ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly  
Oplachové vody se použijí pro přípravu postřikové kapaliny. Případné nepoužitelné zbytky 
oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se vylijí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, 
nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. 
Postup čištění aplikačního zařízení: 
Po vyprázdnění aplikačního zařízení jej vypláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu zařízení), případně 
s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle 
návodu na jejich použití. 
 
Skladování 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při 
teplotách 5 - 30ºC odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. 
Chraňte před mrazem, ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním svitem.  
 
 


