
P ř í p r a ve k  n a  o c h r a n u  r o s t l i n

Pantera® QT
Postřikový selektivní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentnímu hubení

jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého v cukrovce, krmné řepě, bramborách, hrachu, lnu,
slunečnici,  řepce ozimé,  řepce jarní,  máku,  hořčici  bílé,  kmínu,  v  lesních školkách a kulturách,  v
ovocných dřevinách a červené řepě salátové.

Účinná látka:
chizalofop-p-tefuryl 40 g/l
t.j. (+/-)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-
chlorchinoxalin-2-yloxy)- fenoxy]-propionát

Nebezpečné složky:
Bílý minerální olej, CAS č. 8042-47-5
solventní nafta (ropná), těžká aromatická, CAS č. 64742-94-5
Quizalofop-P-Tefuryl, CAS č. 119738-06-6

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H341 Podezření na genetické poškození.
H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
P280 Používejte ochranné rukavice. 
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. 
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
lékaře. 
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí. 

Zabraňte  kontaminaci  vody  přípravkem  nebo  jeho  obalem  (Nečistěte  aplikační  zařízení
v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Hořlavá kapalina III. třídy.

NEBEZPEČÍ



Registrační číslo: 4064 - 6

Výrobce: Chemtura Corporation, Middlebury, Benson Road, CT 06749
Middlebury, USA

Držitel rozhodnutí o registraci: Chemtura  Europe  Limited,  Kennet  house,  Langley  Quay,
Slough, Berkshire SL3 6EH, Velká Britanie

Právní zástupce v ČR: Chemtura Europe, Ltd., organizační složka, Jeremenkova 
1142/42, 772 00  Olomouc; tel.: 587 332 266

Balení: 5 l, 10 l kanystr HDPE, 1 l láhev HDPE
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby:  uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

Po projití doby použitelnosti může být přípravek uváděn do oběhu a používán v rámci podnikání, jestliže se
vyšetřením odpovídajícího vzorku prokáže, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami jeho
registrace podle bodu 5 písm. d.

® - registrovaná známka Chemtura Corporation.



Působení: 
Pantera® QT je  listový  translokační  herbicid  se  selektivní  účinností  na  trávovité  plevele,  a  to

jednoleté i pýr plazivý. Aplikuje se až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska
skutečně zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinky jsou pozorovatelné asi po 7 - 14 dnech, za
sucha a chladna i později.

Návod k použití: 
Přípravkem  Pantera® QT  se  ošetřuje  výhradně  v době  růstového  optima  plevelných  trav,  kdy

většina z nich je ve stádiu dvou listů do konce odnožování, popřípadě pýr ve stádiu 3 - 5 listů (výška
10 - 20 cm). Kvalitní pokryvnost je podmínkou úspěchu aplikace. Dávka přípravku se volí dle růstové
fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování. K přípravku
není nutno přidávat smáčedlo.

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování OL Poznámka

Brambory, cukrovka, hořčice 
bílá, hrách, kmín kořenný, 
řepa krmná, len setý, mák 
setý, ovocné dřeviny, 
slunečnice roční

Plevele lipnicovité 
jednoleté

1 – 1,5 l/ha od: 12 BBCH, do: 21 
BBCH plevelných trav

Brambory, cukrovka, hořčice 
bílá, hrách, kmín kořenný, 
řepa krmná, len setý, mák 
setý, ovocné dřeviny, 
slunečnice roční

Pýr plazivý 2,25 – 2,5 
l/ha

3 – 5 listů (10 – 20 cm) 
pýru

Lesní kultury Plevele lipnicovité, 
třtina křovištní

2 – 2,5 l/ha

Lesní kultury Plevele lipnicovité, 
třtina křovištní

1,5 – 2 l/ha regulace růstu plevelů

Lesní školky Plevele lipnicovité 
jednoleté

1,2 – 1,5 l/ha dvouleté síje, 
školkovaný materiál

Lesní školky Lipnice roční, pýr 
plazivý

2 – 2,5 l/ha

Řepa salátová červená Plevele lipnicovité 
jednoleté

1 – 1,5 l/ha Řepa od: 15 BBA do: 27
BBA
od: 12 BBCH, do: 29 
BBCH plevelných trav
postemergentně

Řepa salátová červená Pýr plazivý 2,25 – 2,5 
l/ha

Řepa od: 15 BBA do: 27
BBA
postemergentně

Řepka olejka jarní Plevele lipnicovité 
jednoleté

1 – 1,5 l/ha postemergentně

Řepka olejka jarní Pýr plazivý 2,25 – 2,5 
l/ha

postemergentně

Řepka olejka ozimá Plevele lipnicovité 
jednoleté

1 – 1,5 l/ha od: 12 BBCH, do: 29 
BBCH plevelných trav

Řepka olejka ozimá Pýr plazivý 2,25 – 2,5 
l/ha

3 – 5 listů (10 – 20 cm) 
pýru

Řepka olejka ozimá Výdrol obilovin 0,7 – 1 l/ha

Upřesnění podmínek aplikace:
Aplikujte jen v období aktivního růstu trav. Přípravek aplikujte postřikem schválenými pozemními

postřikovači. Doporučený objem vody je 200 – 400 l/ha.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a

doplňte na požadovaný objem, nebo se použije předmíchací zařízení, je-li jím postřikovač vybaven.

Údaje o možné fytotoxicitě, odrůdové citlivosti, vlivu na následné a sousední plodiny:



V rozsahu registrovaného použití přípravku nejsou známé.

Omezení rizika vzniku rezistence:
Tento  přípravek  obsahuje  chizalofop-P-tefuryl,  který  je  inhibitorem  syntézy  lipidů  (ACC-áza

inhibitor), rovněž je klasifikován jako herbicid Skupiny [A] podle systému klasifikace HRAC (Herbicide
Resistance Action Commettee) na základě způsobu účinku.

Vzhledem k tomu, že je obtížné zjisti výskyt rezistentních plevelů před použitím, Chemtura Europe
Limited  se  necítí  odpovědna za  případné  ztráty,  které  mohou  vzniknout  z nedostatečné  účinnosti
herbicidu Pantera QT proti odolným plevelům. Pro minimalizaci rizika vzniku rezistence vůči herbicidu
by měla být použita strategie doporučená HRAC a národní doporučení.

Používejte jen takové části strategie omezení rizik vzniku rezistence, které zahrnují řízení plodin a
agronomické  metody.  Pantera  QT  se  nesmí  používat  ve  směsi  s jakýmkoli  dalším  přípravkem
obsahujícím  „fop“  (aryloxyfenoxypropionát)  skupinu  herbicidů  anebo  ve  sledu  s jakýmkoliv  dalším
herbicidem ACC-áza inhibitorem během jedné vegetační periody a neměl by být použit  ve spojení
s dalšími  herbicidy  využívajícími  vícenásobného  způsobu  účinku  s překrývajícím  se  plevelným
spektrem v osevním postupu,  následně nebo ve  směsi.  Kde je  to  možné,  používejte  neselektivní
herbicidy  k hubení  časně  vzešlých  plevelů  (před  vzejitím  plodiny).  Vyhněte  se  dalšímu používání
stejného herbicidu nebo herbicidů,  který má stejný způsob účinku na stejném poli,  pokud to není
integrováno s dalšími postupy hubení plevelů.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek dosud není zařazen z hlediska použitelnosti v OP II. stupně.
Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem/Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti

povrchové vody/ zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.
Z  hlediska  ochrany  ptactva,  suchozemských  obratlovců,  půdních  makroorganismů,  půdních

mikroorganismů a necílových rostlin nevyžaduje přípravek klasifikaci.
Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely

přijatelné.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a

doplňte na požadovaný objem, nebo se použije předmíchací zařízení, je-li jím postřikovač vybaven.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů: maska, polomaska, čtvrtmaska dle ČSN EN 132-136 , 140 s filtrem

proti částicím dle ČSN EN 143, popř. respirátor nebo polomaska proti částicím dle ČSN EN 149+A1
ve  všech  případech  s  integrovanou  vrstvou  aktivního  uhlí.  Doporučení  pro  výběr,  používání,
ošetřování a údržbu: ČSN EN 529.

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,  pokud  je  kukla  se  zorníkem,  jinak  uzavřené  brýle  nebo
obličejový štít dle ČSN EN 166.

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: kukla se zorníkem, čepice se štítkem nebo klobouk se širokou krempou
pro postřik směrem nahoru.

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 požadavky z hlediska ochrany zdraví člověka:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
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 nevhodná pro alergické osoby.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Zabraňte  překrývání  postřikových  pásů  a  místnímu  předávkování  (zastavování  postřikovače

v činnosti,  nedokonalá  příprava  aplikační  kapaliny).  Aplikační  kapalina  nesmí  zasáhnout  sousední
porosty.

První pomoc:
Všeobecné pokyny:  Projeví-li  se  přetrvávající  zdravotní  potíže  (slzení,  zarudnutí,  pálení  očí,

alergická reakce apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze
štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.

Při zasažení oka:
Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po

dobu alespoň 10 minut  velkým množstvím vlahé tekoucí  čisté vody.  Kontaktní čočky nelze znova
použít, je třeba je zlikvidovat.

Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
Při zasažení pokožky:
Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Ihned omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Použijte

jemné mýdlo, je-li k dispozici. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře.
Při nadýchání:
Vynést  postiženého na  čerstvý  vzduch,  zajistit  klidovou  polohu  a  chránit  před  chladem.  Ihned

informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití:
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody.
Vyhledejte lékařskou pomoc.V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření

na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři!

Při vyhledání lékařského ošetření, informujte lékaře 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 Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo
224 915 402.

Čištění aplikačního zařízení
Důkladně odstraňte zbytky přípravku Pantera QT z aplikačního zařízení ihned po skončení práce.

Vypláchněte postřikovač a všechny jeho části 3x čistou vodou. Propláchněte nádrž, čerpadlo, hadice,
rozvody kapaliny s opakovanou výměnou  čisté vody, přičemž předem odstraňte  trysky a clony (tyto
části  čistěte  jednotlivě).  Nedodržení  důkladné  očisty  aplikačního  zařízení  může  mít  za  následek
poškození obilovin a travních kultur.

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 včetně případných již nepoužitelných zbytků přípravku odevzdejte
do sběru k recyklaci nebo další likvidaci v souladu s právní úpravou. 

Obaly od přípravku nepoužívejte k jiným účelům! 
Případné nepoužitelné zbytky přípravku zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 

Skladování: 
Přípravek  skladuje  v uzavřených  originálních  obalech  v uzamčených,  suchých  a  větratelných

skladech  při  teplotách  5  -  30  °C,  odděleně  od  potravin,  krmiv,  hnojiv,  desinfekčních  prostředků,
hořlavin a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem.

Dodatková informace společnosti Chemtura Europe Ltd.
Postřik je odolný smyvu deštěm přibližně za jednu hodinu v závislosti na teplotě okolí. 
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