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Přípravek na ochranu rostlin 

 

MILAGRO
® 

 

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k postemergentnímu 

hubení pýru plazivého, jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů 

v kukuřici seté. 

 

Účinná látka  

40 g/ l nikosulfuron (4,2 %) 
tj.2-(4,6-dimetoxypyrimidin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)-N,N-dimetylnikotinamid 

 

             

                    
    dráždivý               nebezpečný pro 

                      životní prostředí          
 

 

R 38 Dráždí kůži 

R 50/53    Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním prostředí 

S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 28        Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice  

 

S 61          Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy 

S 46     Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 

označení 

SP 1 

 

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační 

zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem 

z farem a cest). 

SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody aplikujte tento přípravek nebo jiný, 

obsahující účinnou látku nikosulfuron, v maximální dávce 40 g úč.l./ha/rok 

 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka 

a životní prostředí 

 

Evidenční číslo:        3895-2 
 

Držitel rozhodnutí o povolení:   Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research 

Park, GU2 7YH  Guildford, Surrey, Velká Británie 
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Právní zástupce v ČR:  Syngenta  Czech s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00  Praha5 - 

Stodůlky 

Výrobce: ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B-Box 9, B-

1831, Diegem, Belgie 

 

Balení a objem:  3 l a 5 l HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem 

Číslo šarže: uvedené na obalu 

Datum výroby: uvedené na obalu 

 

Doba použitelnosti přípravku: při dodržení stanovených podmínek skladování v 

neporušených originálních obalech  2 roky od data výroby.  

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. 

 

Použití přípravku: 

Přípravek MILAGRO je selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin pro 

postemergentní hubení pýru plazivého, vytrvalých a jednoletých trav a dvouděložných 

plevelů v kukuřici. 

Nejlepšího účinku se dosáhne, když je přípravek aplikován za teplého a vlhkého počasí 

v době aktivního růstu plevelů. 

Přípravek MILAGRO účinkuje proti jednoletým trávovitým plevelům jako jsou např: 

ježatka kuří noha, oves hluchý, béry, proso seté ve stádiu od 2 listů do počátku 

odnožování, proti vytrvalým trávovitým plevelům jako jsou  např. pýr plativý ve stádiu 

3-4 listů, nebo čirok halepský vzcházející z rhizomů při výšce 30 cm. Jednoleté 

širokolisté plevele jako jsou např. laskavce, hořčice rolní, durman obecný, šrucha zelná 

hubí ve stadiu 2-6 pravých listů.  

 

Návod k použití - indikace: 

 

Plodina Škodlivý 

organismus 

 

Aplikační 

dávka 

přípravku 

(l/ha) 

  

Dávka 

aplikační 

kapaliny 

(l/ha) 

Ochranná 

lhůta 

(dny) 

Poznámka 

č. 

kukuřice 

setá 

ježatka kuří noha, 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté  

1 

 

 

200-400 AT 1 

Ochranná lhůta AT je dána technologickým termínem ošetření. 

 

Poznámka č. 1: 

Ošetření se provádí postemergentně. Přípravek MILAGRO se používá ve stádiu 2-8 listů 

(BBCH 12- BBCH 18) kukuřice seté. 

 

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, heřmánek pravý, ptačinec žabinec, 

rdesno červivec 

Méně citlivé plevele: merlík bílý, pýr plazivý, čirok halepský vzcházející z rhizomů 
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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] 

Kukuřice setá 4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

Kukuřice setá 5 5 0 0 

 

Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí 

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských 

obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních 

mikroorganismů. 

 

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

svažujících se k povrchovým vodám 

 

Přípravek je při dodržení návodu na použití, dodržení předepsané dávky nebo 

koncentrace postřikové kapaliny a správné aplikace přijatelný pro včely. 

Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy. 

 

Příprava aplikační 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. 

 

Aplikace přípravku: 

Přípravek MILAGRO se aplikuje postřikem běžnými polními postřikovači.  Přípravek 

je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení 

okolních porostů. Nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru větru a od dalších 

osob. 

Používejte trysky vhodné pro postemergentní aplikaci, tj. Teejet s plochým 

výstřikovým vějířem. 

MILAGRO se používá ve stádiu 2-4 listů kukuřice. Ošetření v pozdějším termínu může 

snížit herbicidní účinnost přípravku z důvodů zakrytí plevelů přerůstající kukuřicí. 

Nejlepšího účinku se dosáhne, když je přípravek aplikován za teplého a vlhkého počasí 

v době aktivního růstu plevelů. 

Herbicidní účinek může být zeslaben v případě, že aplikace byla provedena za 

chladného nebo dlouhodobějšího suchého počasí nebo na zeslabený porost kukuřice 

vlivem nevhodných půdních, podnebních podmínek nebo špatnou výživou. 

Další práce lze provádět až po úplném oschnutí ošetřených plodin. 

 

 

 

 

 

Následné plodiny:  
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a) Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze 

vyloučit poškození oz.ječmene na zásaditých půdách.Výsev ostatních plodin konzultujte 

s firmou Syngenta. 

b)Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. 

c) v případech zaorání kukuřice, je možno bez omezení znovu zasít kukuřici. 

 

Rizika fytotoxicity 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace 

růstu, případně nekróz a deformací. 

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení-pozor na odrůdy citlivé na 

sulfonylmočoviny! 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech, nelze použít v množitelských 

porostech kukuřice! 

 

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje 

účinnou látku na bázi inhibitorů ALS( sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny)  

na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným 

mechanismem účinku. 

 

 

 

Skladování: 

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, dobře větratelných 

a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních 

prostředků a obalů od těchto látek při teplotě  

od +5 °C do +30 C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením, sáláním 

tepelných zdrojů a vlhkem. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Aplikační zařízení se asanuje 3% roztokem sody a propláchne vodou, nebo se použije 

čisticích prostředků. V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu 

k jejich použití. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození ošetřovaných 

rostlin. 

 

Likvidace obalů a zbytků: 

Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se naředí v poměru cca 1:5 s vodou a beze 

zbytku vystříkají 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. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku. 

 

Bezpečnostní opatření: 

 Při práci s přípravkem je nutné používat ochranné pomůcky. 

Ochranné prostředky při ředění přípravku 

ochrana dýchacích orgánů ústenka z filtračního materiálu nebo polomaska 

z filtračního materiálu (ČSN EN 149) 

ochrana očí a obličeje uzavřené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166) 
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ochrana těla protichemický ochranný oděv z tkaného textilního 

materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), 

zástěra z PVC nebo z pogumovaného textilu 

ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk 

ochrana rukou gumové rukavice (ČSN EN 374-1) 

ochrana nohou gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346) 

 

Ochranné prostředky při aplikaci postřiku 

ochrana dýchacích orgánů ústenka z filtračního materiálu nebo polomaska 

z filtračního materiálu (ČSN EN 149) 

ochrana očí a obličeje uzavřené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166) 

ochrana těla protichemický ochranný oděv z tkaného textilního 

materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369) 

ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk 

ochrana rukou gumové rukavice (ČSN EN 374-1) 

ochrana nohou gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346) 

 

Při práci a po jejím skončení až do vysvlečení pracovního oděvu a důkladného umytí 

mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit. 

 

Bezpečnostní opatření po skončení práce: 

Důkladně se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlasů). Vyměňte si oděv. Důkladně omyjte 

ochranné vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte roztokem sody nebo 

mýdlovým roztokem. 

 

Přípravek není hořlavý. 

Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem 

nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv 

silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby 

kontaminovaná voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby 

nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů 

povrchových vod a nemohla zasáhnout půdu. 

 

Důležité upozornění: při požárním zásahu musí být použity izolační přístroje, neboť při 

hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. 

  

První pomoc: 

Všeobecné pokyny:  

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě poc hybností uvědomte lékaře a poskytněte 

mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku 

 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: 

Přerušte práci, opusťte zamořený prostor, zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte 

prochladnout.  

Přetrvávají – li zdravotní potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 

 

První pomoc při zasažení kůže: 

Odložte kontaminovaný oděv.  Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou 

vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění 

vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 
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První pomoc při zasažení očí: 

Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor 

pod očními víčky po dobu alespoň 15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí vody. 

Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení apod.) i po vymývání, vyhledejte  

odbornou lékařskou pomoc. 

 

První pomoc při náhodném požití: 

Ústa vypláchněte vodou (je-li zasažená osoba při vědomí). Nevyvolávejte zvracení. 

Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek/ etiketu případně obal přípravku nebo 

bezpečnostní list. 

 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, s nímž postižený 

pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první 

pomoci (i následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem 

v Praze. Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

 

Upozornění: 

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 

Riziko za poškození vyplývající z  použití přípravku jinak než jak je uvedeno 

v přiložených pokynech nese spotřebitel. 

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku 

výrobce neručí. 

 
 
®  Registrovaná ochranná  známka společnosti Syngenta  

 

 


