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SOUB NÝ OBCHOD P ÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN

ÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Chlortoluron 500
Post ikový herbicidní p ípravek ve form  suspenzního koncentrátu ur eného k hubení chundelky
metlice, psárky polní a dvoud lo ných plevel  v ozimé p enici, ozimém je meni, tritikale bez podsevu,
v máku a it .

inná látka: chlorotoluron 500 g/ l; 43,1% hmot.

VAROVÁNÍ

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.
H361 Podez ení na po kození reproduk ních schopností nebo plodu v t le matky.
H351 Podez ení na vyvolání rakoviny.
P273 Zabra te uvoln ní do ivotního prost edí.
P281 Pou ívejte po adované osobní ochranné prost edky.
P308+P313 P I expozici nebo podez ení na ni: Vyhledejte léka skou pomoc/o et ení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstra te obsah/ obal p edáním oprávn né osob  nebo vrácením dodavateli.
EUH401 Dodr ujte pokyny pro pou ívání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a ivotní
prost edí.
SP 1 NEZNE UJTE VODY P ÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NE IST TE APLIKA NÍ
ZA ÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD/ ZABRA TE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z
FAREM A Z CEST).
OP II. st. P ípravek je vylou en z pou ití v ochranném pásmu II. stupn  zdroj  povrchové vody.
Nebezpe ný pro necílové rostliny.

ed pou itím si p te p ilo ený návod k pou ití.

Eviden ní íslo p ípravku: 3891-2D/1
Dr itel rozhodnutí o povolení: NUFARM GmbH & Co KG, St.- Peter Strasse 25, A-4021
Linz,Rakousko
Výrobce: NUFARM GmbH & Co KG, St.- Peter Strasse 25, A-4021 Linz,Rakousko
Právní zástupce v R: F&N Agro eská republika spol. s r.o., Na Maninách 876/7,
170 00 Praha 7, tel.: 283 871 701
Dr itel povolení k soub nému obchodu: AgroProtec s.r.o., Dolní 549, 37381 Kamenný
Újezd

Balení a objem: PET láhev – 1l, HDPE – kanystr 5 l, 10 l
isté mno ství p ípravku: 1l, 5l, 10 l

Datum výroby: uvedeno na obalu
íslo ar e: uvedeno na obalu

Doba pou itelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 a  + 35°C
ípravek, u n ho  pro la doba pou itelnosti, lze uvád t na trh po dobu 1 roku, jestli e se proká e na

základ  analýzy odpovídajícího vzorku, e se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s
vlastnostmi, na jejich  základ  bylo ud leno povolení. Laboratorní rozbory p ípravku pro tento ú el
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zajistí vlastník p ípravku u akreditované laborato e pro p ípravky na ochranu rostlin a prodlou enou
dobu pou itelnosti je povinen vyzna it na obalu p ípravku.

sobení p ípravku:
inná látka chlorotoluron ( skupina - substituované mo oviny ) je p ijímána ko eny i listy rostlin, kde

blokuje fotosyntézu.

Rozsah povoleného pou ití:

1) Plodina, oblast
pou ití

2) kodlivý
organismus, jiný

el pou ití

Dávkování,
mísitelnost

OL 3) Poznámka

enice ozim chundelka metlice,
plevele
dvoud lo né
jednoleté

3 l/ha
200-300 l
vody/ha

AT 1) preemergentn , postemergentn ,
od: 13 BBCH do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH do: 12 BBCH
3) max. 1x na podzim, nebo na ja e

je men ozim chundelka metlice,
plevele
dvoud lo né
jednoleté

3 l/ha
200-300 l
vody/ha

AT 1) od: 13 BBCH do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH do: 12 BBCH
3) max. 1x na podzim, nebo na ja e

tritikale ozim chundelka metlice,
plevele
dvoud lo né
jednoleté

2 l/ha
200-300 l
vody/ha

AT 1) od: 13 BBCH do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH do: 12 BBCH
3) max. 1x na podzim, nebo na ja e

ito ozim chundelka metlice,
plevele
dvoud lo né
jednoleté

2 l/ha
300 l
vody/ha

AT 1) ve f. 13 BBCH
2) od: 10 BBCH do: 12 BBCH
3) max. 1x na podzim

mák setý plevele
dvoud lo né
jednoleté

1,2-1,3 l/ha
200-300 l
vody/ha

AT 1) preemergentn  do 2 dn  po
zasetí
3) max. 1x

mák setý plevele
dvoud lo né
jednoleté

1,2-2,4 l/ha
200-300 l
vody/ha

AT 1) od: 16 BBCH do: 39 BBCH
2) od: 10 BBCH do: 12 BBCH
3) max. 1x

AT – ochranná lh ta je dána odstupem mezi poslední aplikací a sklizní.

Spektrum ú innosti:
Plevele citlivé:
chundelka metlice, psárka rolní, jílky, lipnice ro ní, koko ka pastu í tobolka, chrpa modrák, konopice
rolní, kolenec rolní, plevele he mánkovité, rmeny, pta inec abinec, drchni ka rolní, hluchavka
nachová, rdesna
Plevele mén  citlivé:
pry ce, zem dým léka ský, pomn nka rolní, penízek rolní, laskavec ohnutý, merlík bílý, mlé  rolní

stová fáze plodiny v dob  o et ení:
• enice ozimá – preemergentn  do 2 dn  po zasetí
• enice ozimá, je men ozimý, tritikale ozimé: postemergentn  3. list pln  vyvinutý a  konec
odno ování, tj. BBCH 13-29
• ito ozimé: ve stadiu pln  vyvinutého 3. listu, tj. BBCH 13
• mák setý: preemergentn  max. 1,3 l/ha do 2 dn  po zasetí – pouze na t kých p dách, v suchých
oblastech, p i nedostatku srá ek; nebo postemergentn  max 2,4 l/ha od 6. listu máku do dosa ení
kone né velikosti stonku, tj. BBCH 16-39
Mák bílý: maximální jednorázová dávka 1,2 l/ha!
Neo et ujte po de ti! P i aplikaci p ípravku musí mít mák setý vytvo enou voskovou vrstvu na listech!

stové fáze plevel : BBCH 10-12, tj. d lo ní listy a  2 pravé listy
edpokladem ú innosti p ípravku je dostate ná p dní vlhkost, herbicid musí být aktivován nap .

srá kami. Na p dách s vy í sorp ní schopností a na p dách s vysokou náchylností na vysychání
povrchových vrstev nelze vylou it sní ení ú innosti. Na pís itých p dách, obzvlá  s obsahem
humusu pod 1%, nelze p ípravek aplikovat.
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edpokladem ú innosti p dního herbicidu je dodr ení zásad správné agronomické praxe p i p íprav
dy pro setí. Pou ití p ípravku p i minimálním zpracování p dy konzultujte s dr itelem registrace.
ípravek se aplikuje post ikem schválenými pozemními post ikova i.

Pokud po preemergentní aplikaci p ípravku následují srá ky, nelze vylou it, zejména na lehkých
dách, splavení p ípravku do ko enové zóny rostlin a následné po kození o et ovaného porostu.

i pou ití p ípravku v it  ozimém nelze vylou it projevy fytotoxicity s následným mo ným
nep íznivým vlivem na velikost a/nebo kvalitu výnosu o et ených rostlin nebo rostlinných produkt !
Citlivost odr d o et ovaných plodin je nutné konzultovat s dr itelem povolení!
Nelze vylou it nep íznivý ú inek p ípravku na ito ozimé, které má být pou ito pro ú ely zpracování
prost ednictvím fermenta ních proces .

ípravek nelze pou ít v mno itelských porostech ita ozimého!
ípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo

pozemky ur ené k setí.
stování následných plodin bez omezení.
ed vysetím náhradní plodiny musí být provedena hluboká orba.

Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s dr itelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organism

Chlortoluron 500 bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism  [m]

enice, je men,
tritikale, mák

4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje o et ovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
rostlin [m]

enice, je men 10 3 3 0
Triticale 5 3 0 0
Mák 5 3 3 0

íprava post ikové kapaliny:
Odm ené mno ství p ípravku vlijeme za stálého míchání do nádr e post ikova e napln né do
poloviny vodou a doplníme na po adovaný objem nebo se pou ije p edmíchací za ízení, je-li jím
post ikova  vybaven. P i p íprav  sm sí je zakázáno mísit koncentráty, p ípravky se vpravují do
nádr e odd len . V dy kontrolujte fyzikální kompatibilitu tank-mix  v men í nádob  p i správném
na ed ní. Vzorek nechte odstát 10 min a zkontrolujte, zda se netvo í sra eniny.

ní aplika ního za ízení:
Vzhledem k charakteru p ípravku nelze v p ípad  nedostate ného vypláchnutí pou itého aplika ního
za ízení vylou it po kození následn  o et ovaných rostlin zbytky p ípravku Chlortoluron 500.
Aby nedo lo pozd ji k po kození jiných plodin o et ovaných post ikova em, ve kterém byl p ípravek
Chlortoluron 500, musejí být ve keré jeho stopy z mísících nádr í a post ikova e odstran ny ihned po
skon ení post iku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdn ní nádr e vypláchn te nádr , ramena a trysky istou vodou ( tvrtinou objemu nádr e
post ikova e).
2) Vypus te oplachovou vodu a celé za ízení znovu propláchn te istou vodou ( tvrtinou objemu
nádr e post ikova e), p ípadn  s p ídavkem isticího prost edku nebo sody (3% roztokem). V p ípad
pou ití isticích prost edk  postupujte dle návodu na jejich pou ití.
3) Opakujte postup podle bodu „2“ je  dvakrát.
4) Trysky a sítka musejí být ny odd len  p ed zahájením a po ukon ení proplachování.

Bezpe nostní opat ení týkající se ivotního prost edí:
SP1: Nezne ujte vody p ípravkem nebo jeho obalem. (Ne ist te aplika ní za ízení v blízkosti
povrchových vod /
Zabra te kontaminaci vod splachem z farem a z cest.)
OP II. st. P ípravek je vylou en z pou ití v ochranném pásmu II. stupn  zdroj  povrchové vody.

ípravek nevy aduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovc , v el,
necílových lenovc , p dních makroorganism  a p dních mikroorganism .
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Podrobn í pokyny k ochran  osob, které manipulují s p ípravkem, osobními
ochrannými pracovními prost edky (OOPP):
Osobní ochranné pracovní prost edky p i p íprav  aplika ní kapaliny a p i aplikaci:
ochrana dýchacích orgán : není nutná
ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice ozna ené piktogramem pro chemická nebezpe í
podle SN EN 420 s uvedeným kódem podle p ílohy A k SN EN 374-1
ochrana o í a obli eje: není nutná
ochrana t la: celkový ochranný od v z textilního materiálu podle SN EN 14605 nebo podle SN
EN 13034 ozna ený piktogramem „ ochrana proti chemikáliím“ podle SN EN ISO 13688
dodate ná ochrana hlavy: není nutná dodate ná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv
( nap .: gumové nebo plastové holinky) podle SN EN ISO 20346 nebo SN EN ISO 20347 ( s
ohledem na práci v zem lském terénu).

Dal í ozna ení z hlediska ochrany zdraví lov ka:
Pokud je post ik provád n tak, e m e dojít k ohro ení dal ích osob, provád jte jej jen za bezv í
nebo mírného vánku, v tom p ípad  ve sm ru po v tru od post ikova e a dal ích osob.
Po skon ení práce, a  do odlo ení pracovního od vu a dal ích OOPP a do d kladného umytí nejezte,
nepijte a neku te.
Pracovní od vy a OOPP p ed dal ím pou itím vyperte, resp. o ist te.
EU MLR pro ú innou látku chlorotoluron jsou stanoveny Na ízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) . 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticid
v potravinách a krmivech rostlinného a ivo ného p vodu a na jejich povrchu, v platném zn ní.

První pomoc:
eobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potí e nebo v p ípad  pochybností uv domte léka e a poskytn te mu informace
z této etikety/ títku/ p íbalového letáku.
Nikdy nepodávejte tekutiny, nebo nevyvolávejte zvracení, jestli e je posti ený v bezv domí nebo má

e.
i nadýchání aerosolu p i aplikaci:
eru te expozici, odve te posti eného mimo zamo ený prostor, zajist te t lesný i du evní klid.
etrvávají-li dýchací potí e, vyhledejte léka skou pomoc / zajist te léka ské o et ení.
i zasa ení k e:

Odlo te kontaminovaný od v. Zasa ené ásti poko ky umyjte pokud mo no teplou vodou a mýdlem,
poko ku dob e opláchn te. P i známkách silného podrá ní vyhledejte léka skou pomoc/ zajist te
léka ské o et ení.

i zasa ení o í:
i otev ených ví kách vyplachujte – zejména prostory pod ví ky- istou pokud mo no vlahou tekoucí

vodou.
etrvávají-li p íznaky (zarudnutí, pálení) neprodlen  vyhledejte léka skou pomoc (zajist te odborné

léka ské o et ení).
i náhodném po ití:

Ústa vypláchn te vodou (pouze za p edpokladu, e posti ený je p i v domí a nemá- li k e),
nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte léka skou pomoc a uka te títek/ etiketu pop . obal p ípravku nebo
bezpe nostní list.

i vyhledání léka ského o et ení informujte léka e o p ípravku, se kterým posti ený pracoval a o
poskytnuté první pomoci. V p ípad  pot eby lze dal í postup p i první pomoci (i event. následku
terapii) konzultovat s Toxikologickým informa ním st ediskem: Telefon nep etr it : 224 919 293 nebo
224 915 402.

Podmínky správného skladování:
ípravek skladujte v uzav ených originálních obalech v uzam ených, v tratelných skladech p i

teplotách +5 a +35°C odd len  od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfek ních prost edk  a obal  od t chto
látek. Chra te p ed mrazem a p ímým slune ním sv tlem.

Zp sob likvidace obalu, neupot ebitelných zbytk , post ikové kapaliny a oplachových
vod:
Zákaz op tovného pou ití obalu.
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Prázdné obaly od p ípravku se po d kladném vypláchnutí a znehodnocení p edají do sb ru k recyklaci
nebo spálí ve schválené vysokoteplotní spalovn . Aplika ní za ízení v dy d kladn  opláchn te vodou.
Oplachové vody se pou ijí pro p ípravu post ikové kapaliny.

ípadné zbytky p ípravku se likvidují po smíchání s pilinami ve spalovn  stejných parametr  jako pro
obaly.

ípadné nepou itelné zbytky oplachové kapaliny nebo post ikové kapaliny z te vodou v pom ru
cca 1:10 a vyst íkejte beze zbytku na o et ené plo e, zbytky v ak nesmí zasáhnout zdroje
podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Dodatková informace dr itele rozhodnutí o povolení:
Dr itel rozhodnutí o povolení a právní zástupce nep ebírají ádnou zodpov dnost za ztráty a kody
zp sobené nesprávným skladováním a pou itím p ípravku, p ípadným mícháním nebo sekven ním
pou itím s jinými p ípravky jinak ne  v souladu s doporu eným pou itím v této etiket  a v platném
Seznamu povolených p ípravk  a dal ích prost edk  na ochranu rostlin, takté  ani za následky
vyplývající z pou ití p ípravku b hem anebo p ed vznikem mimo ádných pov trnostních podmínek a
nebo p i o et ení odr d, o kterých není dr iteli rozhodnutí o povolení/právnímu zástupci známo, e
jsou mimo ádn  citlivé na po kození zp sobené p ípravkem.
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