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Přípravek na ochranu rostlin 

Pouze pro profesionální uživatele. 

 

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.  

 
COLTRANE® 
 
Herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro postemergentní hubení 
dvouděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v kukuřici. 
 

Název a množství účinných látek: 
mesotrion 50 g/l (10,9 %) 
dikamba 120 g/l (4,5 %) 
 
Název nebezpečné látky: 
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 
  

Označení přípravku:  
 

 
 

Varování 
 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.  
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví 

a životní prostředí. 
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
SP 1  Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 

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

 
OP II. st.  Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové 

vody. 

 
Držitel rozhodnutí o povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo 
za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: Syngenta Crop Protection 
AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland 
Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Coral Office Park Nové Butovice Budova D, 
Bucharova 1314/8, 158 00, Praha 5, tel.: 222 090 411  
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Distributor v ČR: Adama CZ s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany 252 41, Česká Republika 
 

Evidenční číslo přípravku:   5033-1 
Číslo šarže:   uvedeno na obalu 
Datum výroby formulace:  uvedeno na obalu 
2D kód:    uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby 
Množství přípravku v obalu: 5l f-HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem 
Způsob působení: 
 

dicamba 
GROUP 0 HERBICIDE 

mesotrione GROUP F2 HERBICIDE 

 
Účinná látka mesotrion patří do chemické skupiny triketonů. Mesotrione je inhibitorem p-
hygroxyphenyl pyruvate dioxygenase elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy 
karotenoidů. Je přijímán listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a basipetálně. Účinek 
se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První 
symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech. 
Účinná látka dicamba proniká do rostliny hlavně listy, lodyhami a je rozváděna až do kořenů, 
takže hubí spolehlivě i vytrvalé plevele. Nepříznivě ovlivňuje fotosyntézu a dělení buněk. 
Způsobuje deformaci listů a stonků s následným odumřením celé rostliny. Vyznačuje se 
vysokou tolerancí vůči ošetřovaným rostlinám.  
 
Coltrane účinkuje proti dvouděložným jednoletým a vytrvalým plevelům, jako jsou např. 
laskavec ohnutý, mračňák theofrastův, ambrozie přeslenolistá, merlík bílý, svlačec rolní, 
pcháč oset, opletník plotní, rdesna.  
 
Rozsah povoleného použití: 
 

Plodina, 

oblast použití 

Škodlivý organismus, 

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

Ochranná 

lhůta 

Poznámka 

k plodině 

kukuřice  plevele dvouděložné  2 l/ha AT od 12 BBCH do 

18 BBCH 

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

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

kukuřice 200-400 l/ha postřik 1x 

 
Upřesnění použití: 

 
Spektrum účinnosti:  
Citlivé plevele  
Laskavec ohnutý, mračňák theofrastův, ambrozie peřenolistá, merlík bílý, svlačec rolní, 
pcháč oset, opletník polní, rdesno blešník, rdesno červivec  
 
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.  
Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu.  
Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.  
Speciální odrůdová citlivost není známa.  
Přípravek nelze použít v množitelských porostech.  



  

  

Strana 3 (celkem 5) 

 

Verze: 2019-08-12 (Rozhodnutí ze dne 7. 8. 2019) 

  Coltrane 

 
Následné plodiny:  
V případě, že došlo k předčasné zaorávce kukuřice, lze jako náhradní plodinu použít opět 
kukuřici. Ke stejnému účelu lze využít také jílky.  
V rámci normálního osevního postupu je pěstování následných plodin možné za dodržení 
následujících podmínek.  
V případě obilnin a travních porostů je pěstování možné po mělkém zpracování půdy. Před 
výsevem řepky olejky jarní a slunečnice se musí pozemek zorat.  
Jsou-li následnou plodinou luskoviny, může dojít za nepříznivých podmínek (půda s nízkou 
biologickou aktivitou, nízkým pH, špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím zimním 
a letním suchu a stresových podmínkách) k mírnému prosvětlení listů zrnového hrachu nebo 
bobu. Ojediněle bylo také pozorováno zbrzdění růstu a prořídnutí porostu.  
V následujícím roce po aplikaci nelze pěstovat řepu nebo zeleniny (včetně dýně). 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!  
Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za 
vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být tyto plodiny 
poškozeny!  
 
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, 
necílových organismů a složek životního prostředí:  
  
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 4 4 4 4 

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

kukuřice 10 5 5 0 

 
Další omezení:  
 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.  
Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí.  
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 před 
dalším použitím vyperte, resp. očistěte.  
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 

 
Příprava aplikační kapaliny: 
 
Před použitím je třeba přípravek důkladně protřepat.  
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny. 
vodou. Po promíchání se doplní vodou na požadovaný objem.  
Před začátkem postřiku i v jeho průběhu je třeba zajistit stálé míchání. 
 
Čištění aplikačního zařízení: 
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte 
postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou (minimálně 5 % 
objemu nádrže postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. 
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Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 
ošetřovaných rostlin. 

 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
 

 Osobní ochranné pracovní prostředky pro osoby manipulující s přípravkem: 

ochrana dýchacích orgánů není nutná 

ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené 
piktogramem pro chemické 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 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 (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. 

 
Informace o první pomoci: 

 
Všeobecné pokyny:  
Projeví-li se zdravotní potíže (např. podráždění očí, kůže, alergická reakce) nebo v případě 
pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.  
 
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci:  
Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.  
 
První pomoc při zasažení kůže:  
Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou 
vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.  
 
První pomoc při zasažení očí:  
Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, oči vypláchněte velkým množstvím vlahé 
tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.  
 
První pomoc při náhodném požití:  
Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte 
zvracení.  
 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo 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. 

 
Skladování: 
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Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých 
a větratelných skladech při teplotách +5°C až +30°C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, 
desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým 
slunečním svitem.  
 
Likvidace obalů a zbytků: 
 
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí 1:5 a beze zbytku vystříkají  na předtím 
ošetřovaném pozemku, nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových 
vod.  
Prázdné obaly od přípravku se po znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí 
ve schválené spalovně s teplotou 1200 °C – 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných 
zplodin. Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.   
Zákaz opětovného použití obalu. 

 
Další údaje a upřesnění: 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních 
suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a 
půdních mikroorganismů. 
 
Aplikace přípravku:   
Přípravek Coltrane se aplikuje postřikem profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků.  
Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik 
a zasažení  okolních porostů. Zvláště citlivé jsou např. řepa, hrách, fazole, zelenina, réva 
vinná, ovocné dřeviny, brambory. 
 
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění. 
 
Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese 
ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 
výlučně osoba používající přípravek. 
 
 ®  Registrovaná ochranná  známka společnosti Syngenta 


