PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Koban T
Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspo-emulze proti jednoletým jednoděložným a
dvouděložným plevelům v kukuřici.
Držitel rozhodnutí o povolení:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, D-21683 Stade, Německo
Výrobce:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, D-21683 Stade, Německo
První distributor v ČR:
AgroProtec s.r.o., Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd, Tel.: 387 201 995, fax: 387 201 995, email: info@agroprotec.cz
Číslo povolení přípravku: 4563-0
Účinné látky:
pethoxamid 300 g/l,
tj. 2-chlor-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamid
terbuthylazine 250 g/l,
tj. N2-terc-butyl-6-chlor-N4-ethyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Klasifikované látky v přípravku:
Pethoxamid CAS 106700-29-2 29%, terbuthylazine CAS 5915-41-3 24%, Solventní nafta
(ropná), těžká aromatická CAS 64742-94-5 15%, ethylene glykol CAS 107-21-1 3%,
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[2,4,6-tris-(1-phenylethyl)-phenyl]-ωhydroxy- CAS 99734-09-5
2%, Alkoholy, C11-14-isoalcs, C13-rich, ethoxylated CAS 78330-21-9 2%, Calcium
dodecylbenzene sulphonate CAS 26264-06-2 1%, 1,2-Benzisothia-zol-3(2H)-one CAS 263433-5 max. 0,02%.
Výstražný symbol nebezpečnosti:

POZOR!
Signální slovo:
Varování
Standardní věta o nebezpečnosti
H301 Toxický při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxické pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Doplňující informace (podle čl. 25 nařízení CLP - příloha II nařízení CLP)
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
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EUH208 Obsahuje pethosamid a 1,2-benzisothiazol-3(2H) –one. Může vyvolat alergickou
reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a
životní prostředí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P264 Při manipulaci důkladně omyjte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Označení z hlediska ochrany zdraví člověka :
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.
Může vyvolat alergickou reakci. Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro alergiky,
protože přípravek obsahuje senzibilizující látku.
Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životního prostředí:
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v
blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel,
necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m
vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m
vzhledem k nezemědělské půdě.
OPII.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a
povrchové vody.
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
Při použití přípravku je nutné důsledně dodržovat antirezistentní strategie. K zabránění vzniku
rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu
terbuthylazine či pethoxamid vícekrát než 1 x za vegetaci.
Balení: HDPE kanystr, šroubový uzávěr
Objem: 20 litrů přípravku v 20 litrovém kanystru
Datum výroby/číslo šarže/datum ukončení doby použitelnosti: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: Při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech
je doba použitelnosti přípravku 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.
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Informace o první pomoci
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte
lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo přívalového letáku. Pokud
z jakýchkoli příčin došlo k bezvědomí nebo výskytu křečí, umístěte postiženého do
stabilizované polohy na boku, kontrolujte životně důležité funkce a nenechte bezvědomého
prochladnout. Bezvědomému, nebo při výskytu křečí, nepodávejte nic ústy. K bezvědomému
vždy přivolejte lékařskou pomoc.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i
duševní klid. Přetrvávají-li dýchací 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 přetrvávajícím
podráždění nebo známkách alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské
ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a
současně při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci při
zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení,
zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou
lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními
čočkami. Kontaminované kontantní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že
postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
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.
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, KLINIKA NEMOCÍ
Z POVOLÁNÍ, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo
224 914 575
Působení přípravku:
Koban T je herbicidní přípravek určený k preemergentnímu ošetření kukuřice proti
jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům.
Účinná látka terbuthylazine je plevelnými rostlinami přijímána zejména přes kořeny a
koleoptile a je rychle rozváděna do chloroplastů rostlinných buněk. Mechanismus účinku
spočívá v inhibici fotosyntézy. Citlivé plevele zastavují růst 2-3 týdny po aplikaci, vykazují
chlorózy a nekrózy na špičkách a čepelích listů. Klíčící plevele jsou hubeny před vzejitím,
v době vzcházení nebo krátce po vzejití.
Účinná látka pethoxamid je přijímána především přes kořeny a koleoptile trav a širokolistých
plevelů. Mechanismus účinku je založen na inhibici buněčného dělení.
Spektrum herbicidní účinnosti:
Citlivé plevele:
Ježatka kuří noha, laskavec srstnatý, merlík bílý, heřmánkovec přímořský, heřmánek pravý,
rmen rolní, vydrol řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, zemědým lékařský, kakost luční,
hluchavka nachová, pomněnka rolní, mák vlčí, jitrocel větší, rdesno blešník, pohanka
svlačcovitá, ředkev ohnice, mléč rolní, smetánka lékařská ze semene, penízek rolní, rozrazil
perský, violka rolní, svízel přítula, ptačinec žabinec, lesknice kanárská.
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Odolné plevele: pýr plazivý, pcháč rolní a ostatní vytrvalé plevele.
V dávce 3 l/ha jsou méně citlivé svízel přítula, pohanka svlačcovitá, ježatka kuří noha a
lesknice kanárská.
Návod na použití - indikace:
Plodina,
Škodlivý činitel
Oblast použití
Účel použití
Kukuřice
Merlík bílý, laskavec
srstnatý a jednoleté
dvouděložné plevele
Kukuřice
Ježatka kuří noha, merlík
bílý, laskavec srstnatý a
jednoleté dvouděložné
plevele

Aplikační
dávka
3,0 l/ha

Dávka aplikační OL Poznámka
kapaliny
200-400 l/ha
AT Max 1 x.

4,0 l/ha

200-400 l/ha

AT Max 1 x.

OL = ochranná lhůta, AT ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Pokyny pro aplikaci:
V kukuřici se Koban T používá v preemergentních aplikacích. Optimální aplikační termín je u
preemergentní aplikace do 3 dnů po zasetí kukuřice vždy před vzejitím plevelů.
Po preemergentním ošetření kukuřice přípravkem Koban T se může objevit fytotoxicita
způsobující chlorózy, deformace a opožďování v růstu a to zejména pokud po aplikaci
následují silné deště nebo chladový stres. Tato fytotoxicita odeznívá a nemá vliv na výnosové
parametry.
Citlivost odrůdy konzultujte s výrobcem přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky
nebo pozemky určené k setí.
Neošetřovat kukuřici určenou pro produkci osiva.
Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin nebo
rostlinných produktů.
Dávka postřikové kapaliny: 200-400 litrů na 1 ha.
Přípravek je možné aplikovat běžnými pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrnou
aplikaci přípravku podle návodu. Přípravek nelze aplikovat letecky. Vzhledem k charakteru
přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit
poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Koban T.
Následné plodiny: Pěstování následných plodin použitých jako potrava pro lidi, krmivo
anebo léčivé rostliny je povoleno jen, když se budou pěstovat následující vegetační období.
Pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období než je 150 dní po aplikaci přípravku, je
doporučeno pěstování pouze kukuřice.
Upozornění:
Přípravek nedoporučujeme aplikovat na porost poškozený škůdci nebo oslabený nepříznivými
povětrnostními podmínkami (např. mráz, kroupy či období chladu) a podmáčením.
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Příprava postřikové kapaliny:
Potřebná dávka přípravku se vpraví za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněného z
poloviny vodou, rozmíchá se a poté doplní vodou na stanovený objem.
Čištění aplikačního zařízení:
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého
aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku
Koban T.
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl
přípravek Koban T, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny
ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10
minut.
2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou s
přídavkem čistícího prostředku. V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu
na jejich použití.
3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě jednou
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně.
Podmínky správného skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných
skladech při teplotách od +5 °C do +30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv,
dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým
slunečním svitem.
Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových
vod:
Zbytky postřikové kapaliny a oplachované vody se zředí v poměru cca 1:5 vodou a beze
zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani
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 čištěním
plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po eventuálním nasáknutí do hořlavého
materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci: Při
práci s přípravkem používejte osobní ochranné prostředky.
Ochrana dýchacích orgánů: ústenka z filtračního materiálu nebo polomaska z filtračního
materiálu podle ČSN EN 149.
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: ochranný (obličejový) štít popř. bezpečnostní ochranné brýle podle
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: čepice se štítkem nebo klobouk.
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Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové
holinky) 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.
O použití OOPP při konkrétní práci rozhoduje zaměstnavatel, především podle charakteru
vykonávané práce a technického zabezpečení ochrany operátora/postřikovače a také po
vyzkoušení některých OOPP pro konkrétní práci. Konkrétně musí vybrat nejvhodnější druh
ochranných rukavic po přezkoušení různých komerčně dostupných výrobků, především podle
jejich odolnosti proti tomuto výrobku. Podle jejich trvanlivosti (průniku) rozhodne o
frekvenci jejich výměny. Zaměstnavatel může rozhodnout o podstatném omezení používat
výše uvedené OOPP zejména v případě, že ochrana zaměstnance/operátora je dobře technicky
zabezpečena. Může také rozhodnout o používání OOPP, jde-li o mimořádně ztíženou práci
související s ochranou rostlin tímto přípravkem.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za
bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších
osob.
Postřikem nesmí být zasaženy sousední plodiny.
Po skončení práce, až do odložení pracovního / ochranného oděvu a dalších OOPP a do
důkladného umytí (sprcha nebo koupel, umytí vlasů) nejezte, nepijte a nekuřte.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní / ochranný oděv a OOPP
před dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučení výrobce těch
OOPP, které nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte
piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.
Informujte svého zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky. Při přípravě postřikové
kapaliny ani při provádění postřiku kontaktní čočky nepoužívejte. Při práci je vhodným
doplňkem vybavení operátora nádoba s vodou, popř. speciální střička k výplachu očí.
.
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a
recipientů povrchových vod.
Přípravek není hořlavinou. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním
práškem, eventuelně pískem a zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného
zmlžování, nikoliv silným proudem, a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby
kontaminovaná hasební 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 zemědělskou půdu.
Důležité upozornění:
Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke
vzniku toxických zplodin, zejména oxidů dusíku.
Dodatková informace společnosti Cheminova Deutschland GmbH & Co., KG,:
Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z
faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným
skladováním a nebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.
Koban T je reg. ochranná známka firmy Cheminova Deutschland GmbH & Co., KG,
Německo
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