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P�ípravek na ochranu rostlin 
 

COUGAR® SC  
�

Post�ikový p�ípravek ve form� tekutého dispergovatelného koncentrátu k ochran� proti jedno a 
dvoud�ložným plevel�m v ozimých obilovinách p�i podzimní preemergentní a postemegertní aplikaci. 
 
Ú�inná látka : 100 g/l diflufenican t.j. N-(2,4-dichlorfenyl)-2-(3-trifluormethylfenoxy)-3-pyridinkarboxamid 

��

500 g/l isoproturon, t.j. N,N-dimethyl-N´-(4-isopropylfenyl)-mo�ovina 
 

  
R 40  Podez�ení na karcinogenní ú�inky 
�

R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve 
vodním prost�edí  
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro �lov�ka a životní prost�edí. 

 
Nebezpe�né látky (§ 20 zákona �. 356/2003 Sb.), obsažené v p�ípravku: isoproturon, diflufenican  
 
Registra�ní �íslo: 3871-3 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience SA, Lyon, Francie 
Právní zástupce v �R/dovozce: Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9; tel. 266 101 842 
 je registrovaná ochranná známka spole�nosti Bayer CropScience SA 
 
Balení a objem: 5 a 10 l kanystry HDPE; 1 l láhev HDPE 
Datum výroby/vyskladn�ní: uvedeno na obalu 
�íslo šarže: viz razítko na obalu 
 
Doba použití: p�i správném zp�sobu skladování v p�vodních neporušených obalech 2 roky od data výroby 
 
P�sobení p�ípravku 
Cougar je ur�en pro podzimní preemeregentní a �asn� postemergentní aplikaci k ni�ení v�tšiny 
dvoud�ložných plevel� a chundelky metlice.  
Cougar je kombinovaný herbicid, obsahující dv� navzájem se dopl�ující ú�inné látky. Diflufenican je 
p�evážn� absorbován mladými rostlinami v dob� klí�ení, sekundárn� pak ko�enovým systémem a listovou 
plochou. Isoproturon je absorbován p�evážn� ko�enovým systémem, sekundárn� listy. 
P�i preemergentní aplikaci vytvo�í diflufenican na povrchu p�dy tenkou vrstvu. Isoproturon proniká do 
hloubky 5 - 10 cm v závislosti na p�dní vlhkosti. Vzcházející plevele jsou ni�eny p�i pronikání povrchovou 
vrstvou (diflufenican) nebo když plevele vytvá�ejí ko�enový systém (isoproturon). P�i �asn� postemergentní 
aplikaci se vzájemn� dopl�uje ú�innost obou látek absorpcí listy a ko�eny. Doba p�sobení diflufenicanu je 
asi 6 m�síc�, isoproturonu asi 2 - 3 m�síce.  
 
Spektrum ú�innosti p�ípravku 
citlivé plevele - chundelka metlice, psárka rolní, jílky a lipnice ro�ní, svízel p�ítula, laskavec ohnutý, 
kokoška pastuší tobolka, rmen rolní, rožec rolní, rdesno �ervivec, pta�inec žabinec, penízek rolní, zem�dým 
léka�ský, hluchavka nachová, mák vl�í, ho��ice rolní, �edkev ohnice, rozrazily, violky, lebeda rozkladitá, 
chrpa modrák, merlík bílý, kopretina osenní, he�mánkovce, rdesna, prysky�ník rolní. 
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nebezpe�ný pro 
životní pr�ost�edí 
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Návod k použití a dávkování . 
Plodina Škodlivý �initel Dávka (l/ha) Ochr. 

lh�ta 
Poznámka 

pšenice ozimá, 
žito, tritikale  

dvoud�ložné plevele,  
chundelka metlice 

1,25 - 1,5 -- 200-400 l vody 
Kdykoliv od zasetí -  na podzim 
(BBCH 00 - BBCH 29) 

je�men ozimý dvoud�ložné plevele, 
chundelka metlice 

1,25 - 1,5 -- 200-400 l vody 
Postemergentn� na podzim,od 
pln� vyvinutého 1. listu je�mene  
 (BBCH 11 - BBCH 29) 

 
Up�esn�ní podmínek aplikace: 
Preemergentn� se ošet�ují plochy s dob�e p�ipravenou p�dou, bez hrud. Na lehkých a kamenitých p�dách je 
lépe p�ípravek aplikovat na podzim postemergentn�, je možná aplikace v zim� na zmrzlou p�du, pokud 
nedochází ke st�ídavému zmrznutí a rozmrznutí p�dy. 
Nevlá�et a neválet porost 15 dní p�ed a po postemergentní aplikaci ! 
Aplikovat co nejd�íve, p�i postemergentní aplikaci do r�stové fáze 2 p�eslen� svízele p�ítuly. 
Nedoporu�uje se míchání s kapalnými hnojivy.  
P�i postemergentní aplikaci neošet�ovat poškozené, nedostate�n� hluboko zaseté obilniny (3 cm), pop�ípad� 
porosty ve špatném vegeta�ním stavu (stres, mráz, sucho, zamok�ení ). 
Neošet�ovat Triticum durum. Do obilnin ošet�ených Cougarem nepodsévat jeteloviny. 
Zajistit rovnom�rnou aplikaci. 
 
Následné plodiny - po hluboké orb� není omezení. Po p�íliš m�lkém zpracování se u �epky mohou objevit 
na prvních listech stopy poškození, které nemají vliv na další r�st.  
Riziko fytotoxicity se zvyšuje v p�ípad� výsevu �epky bez jakéhokoli p�edchozího zpracování p�dy. 
Riziko se zvyšuje na lehkých p�dách s malým obsahem organické hmoty. 
 
Náhradní plodiny - jako náhradní plodiny po zaorávce obilniny ošet�ené p�ípravkem Cougar lze na ja�e po 
orb� do hloubky min. 20 cm vysévat slune�nici, jarní je�men, jarní pšenici, kuku�ici, luskoviny, jarní �epku, 
len a vysazovat brambory, p�i�emž u jarního je�mene, jarní pšenice, jarní �epky, hrachu a lnu m�že dojít k 
p�echodnému depresivnímu efektu. Nelze vysévat jako náhradní plodinu cukrovku ! 
 
Technika post�iku 
P�i post�iku se používá nejlépe 200-400 l vody na ha, post�ik musí být proveden p�esn� a rovnom�rn� a 
nesmí zasáhnout sousední porosty. P�ípravek lze aplikovat b�žnými post�ikova�i, které zabezpe�í p�esné a 
rovnom�rné dávkování. 
 
P�íprava post�ikové kapaliny 
Nejprve je t�eba p�ípravek v obalu homogenizovat, nap�. promícháním nebo prot�epáním. Odm��ené 
množství p�ípravku se poté vlije do p�edmíchávacího za�ízení post�ikova�e, pokud jím není vybaven tak 
p�ímo do nádrže post�ikova�e napln�né do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na 
stanovený objem. Pro p�ípravu post�iku nepoužívat vápenatou, železitou ani zne�ist�nou vodu.  
Post�ikova� je t�eba p�ed použitím �ádn� vypláchnout.  
P�i p�íprav� sm�sí je zakázáno mísit koncentráty, p�ípravky se vpravují do nádrže odd�len�. Vždy 
kontrolujte fyzikální kompatibilitu tankmix� v menší nádob� p�i správném z�ed�ní. Kontrolujte 
možnost vzniku sraženin v tomto vzorku po 10 min stání! 
 
�išt�ní post�ikova�e: 
Aby se zabránilo poškození plodin ošet�ovaných následn� po použití p�ípravku, musejí být všechny jeho 
stopy z aplika�ního za�ízení odstran�ny následujícím zp�sobem: Nádrž, �erpací a filtra�ní systém a 
post�iková ramena vypláchn�te alespo� t�ikrát vodou v množství odpovídajícím nejmén� 10 % objemu 
nádrže post�ikova�e. 
Je nutno pe�liv� vy�istit filtry. 
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Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu �lov�ka a zví�at 
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 24/25 Zamezte styku s k�ží a o�ima  
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít. 
P�ed použitím p�ípravku si d�kladn� p�e�t�te návod k použití! 
 
P�i manipulaci nutno zamezit pot�ísn�ní k�že a vniknutí p�ípravku do o�í, nejíst, nepít a nekou�it a 
nevdechovat výpary p�ípravku. P�i práci a po ní až do svle�ení ochranného od�vu a d�kladného omytí 
celého t�la teplou vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kou�it! 
P�i práci s p�ípravkem používejte výhradn� ochranné prost�edky, schválené pro práci s pesticidními 
p�ípravky. 
Ochrana dýchacích orgán�: ústenka nebo polomaska z filtra�ního materiálu (respirátor) – �SN EN 149 
Ochrana o�í a obli�eje: uzav�ené ochranné brýle (�SN EN 166) nebo ochranný obli�ejový štít (�SN EN 
166)   
Ochrana t�la: protichemický od�v z tkaného textilního materiálu (�SN EN 368, �SN EN 369) 
Ochrana hlavy: �epice se štítkem nebo klobouk (�SN EN 812) 
Ochrana rukou: gumové rukavice (�SN EN 374-1) 
Ochrana nohou: gumové holínky (�SN EN 346) 
P�i p�íprav� post�ikové kapaliny použijte navíc k ochran� t�la zást�ru z PVC nebo pogumovaného textilu. 
 
Post�ik se smí provád�t jen za bezv�t�í nebo mírného vánku.  
Post�ik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty! 
 
Opat�ení p�i požáru 
S 41 V p�ípad� požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
S 42 V p�ípad� požáru použijte hasební p�nu, hasební prášek, písek �i zeminu nebo vodu (ne silným 
proudem). 
P�ípravek není ho�lavý. Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební p�nou, hasebním práškem, nebo pískem �i 
zeminou. Vodu lze použít jen výjime�n�, a to pouze ve form� jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen 
tehdy, kdy je dokonale zabezpe�eno, že kontaminovaná hasební voda nem�že uniknout z prostoru požá�išt� 
do okolí, zejména nesmí proniknout do ve�ejné kanalizace, spodních vod, recipient� povrchových vod a 
nesmí zasáhnout zem�d�lskou p�du. 
P�i hašení požáru používat v dob�e v�traných prostorách schválenou ochrannou obli�ejovou masku 
s vhodným schváleným filtrem, v uzav�ených prostorách izola�ní dýchací p�ístroj, nebo� p�i ho�ení m�že 
docházet ke vzniku toxických zplodin.�
 
První pomoc 
S 26  P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
S 27/28  P�i styku s k�ží okamžit� odložte veškeré kontaminované oble�ení a k�ži omyjte velkým množstvím 
vody 
S 45  V p�ípad� nehody nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc (je-li možno, ukažte 
toto ozna�ení) 
S 62  P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo 
ozna�ení  
S 63  V p�ípad� nehody p�i vdechnutí p�eneste postiženého na �erstvý vzduch a ponechte jej v klidu 
S 64  P�i požití vypláchn�te ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený p�i v�domí) 
 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezv�domí nebo má k�e�e.  
V každém p�ípad� nejprve odstranit pot�ísn�ný od�v. 
 
P�i požití 
Vypláchnout ústa �istou vodou, podat postiženému 0,5 l vlažné vody, p�ípadn� s 10 tabletami 
medicinálního uhlí. Nevyvolávat zvracení, léka� provede výplach žaludku. V p�ípad� náhodného požití a ve 
všech p�ípadech otravy �i podez�ení na otravu neprodlen� dopravit postiženého k léka�i. 
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P�i zasažení o�í 
Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu cca 15 minut a vyhledat léka�e. 
P�i zasažení pokožky 
Zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. V p�ípad� p�etrvávajícího podrážd�ní vyhledat léka�e  
P�i nadýchání 
Vynést postiženého na �erstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit p�ed chladem, rozepnout mu na 
hrudníku od�v. 
Léka�e vždy informovat o p�ípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Terapii lze 
v p�ípad� pot�eby konzultovat s toxikologickým st�ediskem  
 
Klinika nemocí z povolání Toxikologické informa�ní st�edisko, Na bojišti 1 

128 08  Praha 2, tel. (+420) 224 919 293 
 
V p�ípad� jakékoliv eventuelní nehody �i havárie, týkající se p�ípravku se, prosím, obra�te na adresu: 
 

Bayer  s. r. o., Litvínovská 609/3, Praha 9 - Prosek  
Tel.: (+420) 266 101 842; (+420) 266 101 844  fax (+420) 266 101 494 

 
V p�ípad� nezbytné pot�eby a naší eventuelní nedostupnosti na výše uvedené adrese obra�te se, prosím na 

24-hodinovou globální bezpe�nostní službu Bayer CropScience: 
 

+44 1603 401 030 
 
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí 
R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním 
prost�edí 
P�ípravek, jeho zbytky a obaly se nesmí dostat do povrchové vody 
Riziko vyplývající z použití p�ípravku je p�i dodržení aplika�ních dávek p�ijatelné pro voln� žijící zv��, 
v�ely, ptactvo, necílové �lenovce, p�dní mikroorganismy a p�dní makroorganismy. 
 
Podmínky správného skladování  
S 2  Uchovávejte mimo dosah d�tí 
S 13  Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv  
S 49  Uchovávejte pouze v p�vodním obalu 
S 3/9/14  Uchovávejte na chladném, dob�e v�traném míst� odd�len� od potravin a krmiv a obal� od t�chto 
látek 
S 57  Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prost�edí 
�

P�ípravek skladujte v uzav�ených originálních obalech v uzam�ených, suchých a v�tratelných skladech 
odd�len� od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfek�ních prost�edk� a obal� od t�chto látek p�i teplotách +5 až 
30 °C. 
Chránit p�ed vlhkem, mrazem a p�ímým slune�ním svitem. P�i správném skladování v p�vodních 
neporušených obalech je doba použitelnosti p�ípravku 2 roky od data výroby. Výrobce nep�ebírá záruku za 
škody vzniklé nesprávným skladováním p�ípravku. 
 
Zp�sob likvidace obalu, neupot�ebitelných zbytk�, post�ikové kapaliny a oplachových vod: 
S 35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem  
S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodn�n jako nebezpe�ný odpad 
�

Prázdné obaly se d�kladn� vypláchnou vodou, která se následn� použije pro p�ípravu post�ikové kapaliny. 
Potom se spálí ve schválené spalovn� vybavené dvojstup�ovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve 
druhém stupni a �išt�ním plynných zplodin. Stejným zp�sobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky 
p�ípravku. Použité obaly od p�ípravku se nesm�jí používat k jinému ú�elu! 
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P�ípadné zbytky oplachové kapaliny nebo post�ikové jíchy se z�edí vodou v pom�ru 1:5 a beze zbytku 
vyst�íkají na p�edtím ošet�enou plochu. Nesmí však zasáhnout zdroje vod podzemních ani recipienty vod 
povrchových. 
Aplika�ní za�ízení se opláchne 3 % roztokem sody a omyje se vodou. 
 
 
 
 

Dodatková informace spole�nosti Bayer CropScience: 
 

P�ípravek používejte výhradn� v souladu s návodem na použití. 
Spole�nost Bayer nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené nesprávným použitím �i skladováním 

p�ípravku. 
 


