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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 

Pouze pro profesionální uživatele 
 

PENDIGAN® 330 EC 
 

 
Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří 
noze, chundelce metlici a jednoletým dvouděložným plevelům v cibuli seté, kukuřici seté  
a pšenici ozimé. 
 
Účinná látka: pendimethalin 330 g/l (30-34%), 
tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin 

 
 
 
 

Zdraví škodlivý 
 
 
 
 
 

Nebezpečný pro životní prostředí 
 
R 10 Hořlavý  
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním prostředí 
R 65 Zdravý škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 
 Hořlavá kapalina II. třídy dle ČSN 650201 
S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 13        Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
S 20/21   Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 
S 23 Nevdechujte páry/aerosoly 
S 26        Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc 
S 28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody 
S 35        Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 
S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné 

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

bezpečnostní listy 
S 62         Při požití nevyvolávejte zvracení:okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a  

ukažte tento obal nebo označení. 
SP 1   Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační 

zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem 
z farem a  cest). 
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SPe 3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo  
30 m vzhledem k povrchové vodě. 

 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka  
a životní prostředí. 

 Přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury. 
 Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu. 
 Obsahuje pendimethalin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci. 
 
Registrační číslo přípravku: 4631-0 
Držitel rozhodnutí o registraci: Makhteshim Agan Industries Ltd., Golan St., Airport City 
70151, Izrael 
Výrobce: Agan Chemical Manufacturers Ltd., Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, 
Ashdod 77102, Izrael 
Právní zástupce v ČR: Agrovita spol.s r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice,  
tel.: 241 930 644 
Balení a objem: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l, 20 l HDPE kanystr 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
Datum spotřeby: uvedeno na obalu 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
  
Doba použitelnosti: Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba 
použitelnosti přípravku dva 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.  
 
Působení přípravku: 
Mechanismus účinku herbicidu PENDIGAN 330 EC je založen na inhibici dělení a růstu 
buněk v nejmladších pletivech citlivých plevelů. Účinná látka pendimethalin je přijímána 
listy, hypokotylem i kořeny. Citlivé plevele odumírají během klíčení, vzcházení nebo krátce 
po ošetření přípravkem. 
 
Návod k použití - indikace: 

 

Plodina Škodlivý organismus 
 

Dávka 
přípravku 

Dávka 
aplikační 
kapaliny 

OL Poznámka 
č. 

cibule setá plevele dvouděložné 
jednoleté 

4-5 l/ha 400 l/ha AT 1 

kukuřice setá ježatka kuří noha, 
plevele dvouděložné 
jednoleté 

4-5 l/ha 300-400 l/ha AT 2 

pšenice ozim chundelka metlice, 
plevele dvouděložné 
jednoleté 

4-5 l/ha 250-400 l/ha AT 3 
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OL = ochranná lhůta 
Ochranná lhůta AT je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní 
 
Poznámka č. 1:  
Přípravek se v cibuli seté aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí. 
Růstová fáze plodiny: BBCH 00-01 tj. suché semeno (semena jsou v této fázi vysévána) až 
počátek bobtnání semen. 
Růstová fáze plevelů: plevele nejsou vzešlé 
Citlivé plevele v dávce 4 l/ha: 
merlík bílý, pěťour maloúborný, mléč zelinný, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, 
hluchavka nachová. 
Citlivé plevele v dávce 5 l/ha: 
laskavec ohnutý, kakost dlanitosečný, violka trojbarevná; 
svízel přítula je méně citlivý. 
 
Poznámka č. 2: 
Přípravek se v kukuřici seté aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí. 
Růstová fáze plodiny: BBCH 00-01 tj. suché semeno (semena jsou v této fázi vysévána) až 
počátek bobtnání semen. 
Růstová fáze plevelů: plevele nejsou vzešlé 
Citlivé plevele v dávce 4 l/ha: 
merlík bílý, ježatka kuří noha, kokoška pastuší tobolka, lipnice roční, violka rolní, penízek 
rolní, konopice napuchlá, ptačinec žabinec, laskavec ohnutý, hluchavka nachová, rdesno ptačí 
a hořčice rolní. 
Citlivé plevele v dávce 5 l/ha: 
heřmánkovec přímořský, pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, zemědým lékařský. 
 
Poznámka č. 3: 
Přípravek se v pšenici ozimé aplikuje preemergentně nebo postemergentně. 
1. Přípravek se v pšenici ozimé aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí. 
Růstová fáze plodiny: BBCH 00 tj. suché semeno (semena jsou v této fázi vysévána)  
Růstová fáze plevelů: plevele nejsou vzešlé 
2. Postemergentní aplikace: 
Růstová fáze pšenice ozimé: BBCH 11-12, tj. 1-2 pravé listy, 
Růstová fáze plevelů: 
-chundelka metlice BBCH 10-12, tj. první pravý list vyráží z koleoptile až 2 pravé listy, 
-plevele dvouděložné jednoleté BBCH 10-12, tj. děložní listy zcela vyvinuté až 2 pravé listy. 
 
Citlivé plevele v dávce 4 l/ha: 
hluchavky, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, merlík bílý, penízek rolní, 
pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní, 
violka trojbarevná, 
Citlivé plevele v dávce 5 l/ha: 
rmen rolní, svízel přítula při postemergentní aplikaci,  
Plevele méně citlivé při dávce 5 l/ha: 
při preemergentní aplikaci svízel přítula, 
při postemergentní aplikaci rdesno ptačí, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, výdrol 
řepky olejky 
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Příprava aplikační kapaliny: 
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a 
za stálého míchání se nádrž doplní vodou na požadovaný objem. Připravte si takové množství 
aplikační kapaliny, které spotřebujete. Postřikovač je třeba před použitím řádně vypláchnout. 
Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se do nádrže 
postřikovače vpravují odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím  
a ihned spotřebujte. 
 
Aplikace přípravku:   
Přípravek PENDIGAN 330 EC se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači, 
které zabezpečí rovnoměrné dávkování přípravku.  
Ošetření se provádí maximálně 1x za vegetační období. 
Přípravek nesmí zasáhnout sousední plodiny a okolní porosty úletem, odparem ani splachem. 
Na lehkých písčitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty se aplikace přípravku 
PENDIGAN 330 EC nedoporučuje! 
Přípravek je vhodné aplikovat na vlhkou půdu, protože se aktivuje a tak zvyšuje jeho 
účinnost. 
Pokud po aplikaci přípravku následují silné srážky, nelze vyloučit splavení přípravku do 
kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. 
Při aplikaci v pšenici ozimé nelze vyloučit projevy většinou přechodné zjevné fytotoxicity. 
Po preemergentním ošetření kukuřice se může objevit přechodná fytotoxicita způsobující 
chlorózy a opožďování růstu a to zejména pokud po aplikaci následují silné deště nebo 
chladový stres. 
Při preemergentním ošetření cibule seté zamezte při aplikaci přípravku překrytí postřikových 
pásů. 
Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na velikost a kvalitu výnosu ošetřených 
plodin a/nebo rostlinných produktů. 
Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice a cibule seté. 
 
Rizika fytotoxicity:   
Je-li přípravek PENDIGAN 330 EC aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem  
k použití, je tolerantní k ošetřovaným rostlinám.  
 
Náhradní plodiny: 
V případě, že dojde k předčasné zaorávce ozimé pšenice, která byla na podzim ošetřena 
přípravkem PENDIGAN 330 EC, lze jako náhradní plodiny vysévat po předchozí střední orbě 
jarní ječmen, kukuřici, slunečnici, fazole, hrách, jetel červený a vojtěšku, nebo pěstovat 
brambory. 
V případě, že dojde k předčasné zaorávce kukuřice nebo cibule, lze jako náhradní plodiny 
vysévat po předchozí střední orbě slunečnici nebo trávy. Trávy lze vysévat po uplynutí doby 
 4 měsíců od aplikace přípravku PENDIGAN 330 EC. 
 
Následné plodiny:  
V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných 
plodin. 
 
Rizika vzniku rezistence a strategie pro předcházení vzniku rezistence 
SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje 
účinnou látku typu pendimethalin vícekrát než 1 x za vegetaci. 
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Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 
Přípravek je vysoce toxický pro ryby a ostatní vodní organismy. 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, 
necílových členovců kromě včel, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a 
necílových rostlin. 
SPe 3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo  
30 m vzhledem k povrchové vodě. 
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a 
povrchových vod. 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. 
 
Skladování : 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, dobře větratelných  
a uzamčených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních 
prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od +5 °C do +30°C. Chraňte před mrazem, 
vlhkem, přímým slunečním svitem a sáláním tepelných zdrojů. 
 
Likvidace obalů a zbytků: 
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí 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. Případné zbytky 
přípravku se po eventuálním smísení s hořlavým materiálem (např.piliny) spálí ve spalovně 
stejných parametrů jako pro obaly. 
 
Čištění aplikačního zařízení: 
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl 
přípravek PENDIGAN 330 EC, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače 
odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:  
1) po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu 
nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut. 
2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou 
objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čistícího prostředku, případně s přídavkem sody  
(3 % roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich 
použití. 
3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě 2x. 
4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 
  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  
Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a při 
aplikaci 
ochrana dýchacích orgánů není nutná 
ochrana rukou  gumové nebo plastové rukavice označené 

piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 
420 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN 
EN374-1 
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ochrana očí a obličeje obličejový štít popř. ochranné brýle dle ČSN EN 166   
ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního 

materiálu např. podle ČSN EN 14605 nebo podle 
ČSN EN 13034 označený piktogramem „ochrana 
proti chemikáliím“ dle ČSN EN 340  

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) 

 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od 
obsluhy postřikovače a dalších osob. 
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí 
(sprcha nebo koupel, umytí vlasů) nejezte, nepijte a nekuřte. 
Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte/omyjte mýdlovým 
roztokem nebo roztokem sody, popř. postupujte podle doporučení výrobce OOPP. 
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a 
recipientů povrchových vod. 
 
Hořlavá kapalina II. třídy dle ČSN 650201 
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 dýchací přístroje, neboť 
při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. 
 
První pomoc: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte 
lékaře a poskytněte mu údaje z této etikety/štítku nebo příbalového letáku. 
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, opusťte zamořený 
prostor, zajistěte tělesný a duševní klid, nenechte prochladnout. 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 známkách 
silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/ zajistěte lékařské ošetření. 
První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte- zejména prostory pod 
víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) 
neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). 
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že 
postižený je při vědomí), 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: telefon 
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402. 
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Upozornění: 
Před použitím přípravku si přečtěte přiložené pokyny. 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. 
 
® registrovaná ochranná známka společnosti Makhteshim Agan Industries Ltd., Izrael 
  
 


