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Přípravek na ochranu rostlin 
 

Pegas* 
 
Pegas je selektivní širokospektrální postUikový herbicid ve formE suspenzní emulze pro UedEní vodou k 
postemergentnímu hubení širokého spektra bEžnE se vyskytujících odolných dvoudEložných plevel], 
včetnE svízele pUítuly a pcháče osetu v ozimých a jarních obilninách, kukuUici a trávách na semeno. 
 
Účinná látka: 
florasulam 6,25 g/l (cca 0,58 %hm.) tj. N-(2,6-difluorfenyl)-8-fluor-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-
c]pyrimidin-2-sulfonamid  
2,4-D 300 g/l (cca 42,33 % hm.) (jako 2,4-D EHE 452,5 g/l) tj. (2,4-dichlorfenoxy)octová kyselina 
 
Nebezpečné látky v přípravku, na základě kterých byl přípravek klasifikován: 
2,4-D 2Ethylhexylester, CAS: 1928-43-4/ N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy(1,2,4)triazolo(1,5C) 
pyrimidine-2-sulfonamide,CAS: 145701-23-1 
 
Číslo povolení:  4372-4 

 
    GHS07 

 
    GHS09 

 
VAROVÁNÍ: 
H302 ZDRůVÍ ŠKODLIVÝ PTI POŽITÍ. 
H317 M¥ŽE VYVOLůT ůLERGICKOU KOŽNÍ REůKCI. 
H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGůNISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY. 
P280 POUŽÍVEJTE OCHRůNNÉ RUKůVICE/OCHRůNNÝ ODDV. 
Pň01/ň1Ň PTI POŽITÍ: PTI POŽITÍ: Necítíte-li se dobUe, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMůČNÍ 

STTEDISKO nebo lékaUe. 
Pň0Ň/ň5Ň PTI STYKU S K¥ŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P501 ODSTRůNTE OBSůH/OBůL PTEDÁNÍM OPRÁVNDNÉ OSOBD NEBO VRÁCENÍM  

DODAVATELI.  
EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ůBYSTE SE VYVůROVůLI RIZIK PRO  

LIDSKÉ ZDRůVÍ ů ŽIVOTNÍ PROSTTEDÍ 
SP 1 Neznečišťujte vody pUípravkem nebo jeho obalem. ĚNečistEte aplikační zaUízení v blízkosti 

povrchových vod/ ZabraOte kontaminaci vod splachem z farem a z cestě. 
OP II st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a 
povrchové vody 
 
Držitel rozhodnutí o povolení: Dow AgroSciences s.r.o, Na okraji 14, 162 00 Praha 6, 
    Česká republika 
     
Výrobce:  Dow AgroSciences LLC,  
  9330 Zionsville Road, 46268 Indianapolis, 
  Indiana, USA 
Balení:    PET láhev 

Hmotnost-objem:  5 l 
 
Datum výroby:   uvedeno na obalu 
Číslo šarže:   uvedeno na obalu 
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Doba použitelnosti přípravku: PUi dodržení podmínek skladování v originálních 
neotevUených a neporušených obalech je doba použitelnosti 
pUípravku Ň roky od data výroby. 

 
PUípravek, u nEhož prošla doba použitelnosti, lze uvádEt na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na 
základE analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, 
na jejichž základE bylo udEleno povolení. Laboratorní rozbory pUípravku pro tento účel zajistí vlastník 
pUípravku u akreditované laboratoUe a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu 
pUípravku. 
 

Informační služba firmy Dow ůgroSciences 
(+420) 235 356 020 
 

*Ochranná známka Dow AgroSciences LLC 
 
Působení přípravku: 
Herbicid Pegas proniká do rostlin povrchem list] a lodyh. P]sobí jako systémový Ěr]stovýě herbicid. Je 
rychle rozvádEn floémem a xylémem do meristematických tkání, kde zp]sobuje inhibici enzymu ůLS, 
který je klíčový pro biosyntézu esenciálních aminokyselin. Po aplikaci dochází k okamžitému zastavení 
r]stu plevel]. Dochází k deformaci a dekoloraci. Plevel po aplikaci dále nekonkuruje obilovinE a začíná 
postupnE odumírat. První symptomy jsou viditelné za 1-Ň dny po aplikaci a bEhem následujících Ň - 3 
týdn] dochází k postupnému uhynutí plevel]. PUípravek je rozvádEn také do koUenového systému, což má 
za následek dobrou účinnost i na vytrvalé plevele jako je pcháč oset. Hubí jen vzešlé plevele. 
 
Spektrum herbicidní účinnosti: 
Pegas je širokospektrální herbicid, který hubí vEtšinu dvoudEložných plevel] vyskytujících se v ozimých 
a jarních obilovinách, kukuUici a trávách na semeno.  
 
Citlivé plevele:  
heUmánkovité plevele ĚheUmánkovec pUímoUský, heUmánek pravý, rmeny, heUmánek terčovitýě, svízel 
pUítula, brukvovité plevele Ěkokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hoUčice rolní, Uedkev ohnice, výdrol 
ozimé Uepkyě, ptačinec žabinec, výdrol slunečnice roční, mák vlčí, laskavce, pcháč oset, chrpa modrák, 
pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, úhorník mnohodílný, merlíky, ostrožka polní  
Méně citlivé plevele:  
violky Ěpokud jsou v dobE aplikace ve fázi pUízemní listové r]žiceě  
Odolné plevele:  
rozrazily, zemEdým lékaUský 
 
PUípravek Pegas nehubí trávovité plevele. 
 
Návod na použití, dávkování: 
 

Plodina (kultura) Plevele Dávka 
na 1 ha 

OL* Poznámka 

pšenice ozim, ječmen ozim, 
tritikale ozim, žito ozim  

svízel pUítula, plevele 
heUmánkovité, pcháč oset, 
plevele dvoudEložné nEkteré  

0,6 l  
 
 

AT 1) od: 13 BBCH, do: 
32 BBCH  
3) max. 1x  

ječmen jarní, oves setý, proso 
seté, pšenice jarní  

svízel pUítula, plevele 
heUmánkovité, pcháč oset, 
plevele dvoudEložné nEkteré  

0,5 l AT 1) od: 13 BBCH, do: 
32 BBCH  
3) max. 1x  

kukuUice setá plevele heUmánkovité, svízel 
pUítula, výdrol Uepky  

0,6 l AT 1) od: 12 BBCH, do: 
14 BBCH  
3) max. 1x  
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kukuUice setá merlík, laskavec, pcháč oset 0,8 l AT 1) od: 12 BBCH, do: 
14 BBCH  
3) max. 1x  

bojínek luční, jílek jednoletý, jílek 
mnohokvEtý, jílek vytrvalý, 
kostUava červená, kostUava luční, 
kostUava ovčí, ovsík vyvýšený, 
srha laločnatá 

svízel pUítula, plevele 
heUmánkovité, plevele 
dvoudEložné nEkteré, pcháč 
oset 

    0,6 l AT 1ě semenné porosty, 
od: 29 BBCH, do: 31 
BBCH  
3) max. 1x 

Ochranná lhůta (OL) představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní nebo manipulací 
s porostem.  
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. 
 
Maximální počet aplikací: 1x za vegetaci  
Růstová fáze plodin v době ošetření:  
obiloviny – ň. list až Ň. kolénko tj. BBCH 1ň-32  
kukuUice setá – 2 – 4 list] tj. BBCH 12-14  
trávy na semeno – konec odnožování až 1. kolénko tj. BBCH Ňř-31  
Růstová fáze plevelů: 2 – 10 list] tj. BBCH 1Ň-20  
Dávka vody: 150 – 300 l/ha  
 
V obilovinách se Pegas používá v postemergentní aplikaci od ň. listu obiloviny do fáze objevení se Ň. 
kolénka. Optimální aplikační termín je pUi teplotách mezi 7 - Ň5 °C v období aktivního vegetačního r]stu 
plevel]. Dávka postUikové kapaliny na 1 ha činí 150 - 300 l. 
 
V kukuřici seté se Pegas používá v postemergentní aplikaci od Ň do 4 list] kukuUice. Nižší dávka 
pUípravku se doporučuje na plevele v nižších r]stových fázích. Vyšší dávka pUípravku je určena na 
odolnEjší plevele jako je laskavec ohnutý, pcháč oset a merlíky a dále na plevele ve vyšších r]stových 
fázích. Optimální aplikační termín je pUi teplotách mezi 7 - Ň5 °C v období aktivního vegetačního r]stu 
plevel]. Dávka postUikové kapaliny na 1 ha činí 150 - 300 l. 
 
V trávách na semeno je optimální aplikační termín na konci odnožování ĚBBCH Ňřě až do r]stové fáze 
1. kolénka ĚBBCH ň1ě. Teplotní rozmezí pro aplikaci je 10 - Ň5°C. Dávka postUikové kapaliny na 1 ha 
činí 150 - 300 l.  
  
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 
PUípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany pták], suchozemských obratlovc], včel, necílových 
členovc], p]dních makroorganism], p]dních mikroorganism] a necílových rostlin. 
 
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:  
včel:    nevyžaduje klasifikaci  
vodních organism]:  toxický  
zvEUe:    nevyžaduje klasifikaci 
 
PUípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!  
Pozor na úlet postUikové kapaliny pUi provádEní ošetUení v blízkosti pEstovaných dvoudEložných rostlin.  
MimoUádnE citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetUovat jen za vhodných 
podmínek ĚbezvEtUí, nižší teplotyě. Za vysokých teplot Ěnad Ňň°Cě mohou být citlivé plodiny poškozeny i 
výpary pUípravku. 
 
Následné plodiny: 
PUípravek Pegas je bezpečný pro následné plodiny, lze pEstovat plodiny bez omezení.  
Jestliže je nutné po aplikaci Pegasu ošetUenou obilovinu Ěnebo jiné plodinyě zaorat, lze pEstovat pouze 
ječmen jarní, pšenici jarní, oves, kukuUici, jílek. 
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Příprava postřikové kapaliny: 
OdmEUené množství pUípravku se vleje do nádrže postUikovače naplnEné do poloviny vodou. Po 
promíchání se nádrž doplní vodou a celý obsah nádrže se znovu d]kladnE promíchá, nebo se použije 
pUedmíchávacího zaUízení, je-li jím postUikovač vybaven. 
 
Čištění postřikovače: 
ůby nedošlo pozdEji k poškození jiných plodin ošetUovaných postUikovačem, ve kterém byl pUípravek na 
bázi florasulamu a Ň,4 D, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postUikovače odstranEny ihned 
po skončení postUiku podle následujícího postupu: 
1ě Po vypuštEní nádrže vypláchnEte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoO 10 minut. 
Ňě Zbytek oplachové vody vypustit a celé zaUízení znovu propláchnout čistou vodou s pUídavkem čistícího 
prostUedku. V pUípadE použití čistících prostUedk] postupujte dle návodu na jejich použití. 
3) Opakujte postup podle bodu “Ň“ ještE jednou  
4ě Trysky a sítka musí být čištEny oddElenE.  
 
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě kapaliny a při aplikaci: 
Ochrana dýchacích orgán] obvykle není nutná 
Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 

nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle pUílohy ů k 
ČSN EN ň74-1. 

Ochrana očí a obličeje není nutná  
Ochrana tEla celkový ochranný odEv z textilního materiálu podle ČSN EN 14605 

+ů1 nebo podle ČSN EN 1ň0ň4+ů1 označený piktogramem „ochrana 
proti chemikáliím“ podle ČSN EN ň40. PUi pUípravE postUikové 
kapaliny ĚpUi UedEní a mícháníě plastová zástEra nebo zástEra z 
pogumovaného textilu 

Dodatečná ochrana hlavy obvykle není nutná 
Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv ĚnapU. gumové nebo plastové holinkyě 

podle ČSN EN ISO Ň0ň46 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na 
práci v zemEdElském terénuě 

 
Po skončení práce, až do odložení pracovního odEvu a dalších OOPP a do d]kladného umytí nejezte, 
nepijte a nekuUte. 
Pracovní odEv a OOPP pUed dalším použitím vyperte. 
Po ukončení práce opusťte ošetUované prostory! Další práce lze provádEt až po d]kladném oschnutí 
ošetUených rostlin. 
PostUik provádEjte jen za bezvEtUí nebo mírného vánku, v tom pUípadE ve smEru po vEtru od dalších osob. 
PostUik nesmí zasáhnout sousední plodiny.  
 
Zbytky postUikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdroj] vod podzemních a 
recipient] povrchových vod. 
 

PUípravek je formulován jako nehoUlavá suspenzní emulze. Dostane-li se do ohniska požáru, hasí se 
nejlépe vodní mlhou, hasební pEnou, hasebním práškem, eventuálnE pískem a zeminou. Vodu lze použít 
jen výjimečnE a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v pUípadech, kdy je 
dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požáUištE do okolí 
a zejména aby nemohla proniknout do veUejné kanalizace, zdroj] spodních vod a recipient] povrchových 
vod a nemohla zasáhnout zemEdElskou p]du.   
 

Důležité upozornění: PUi požáru je nutno použít izolační dýchací pUístroje, neboť pUi hoUení m]že 
docházet ke vzniku toxických zplodin, zejména oxid] dusíku, sloučenin chloru a oxidu uhelnatého. 
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První pomoc: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v pUípadE pochybností uvEdomte lékaUe a 

poskytnEte mu informace z této etikety/štítku/pUíbalového letáku. 
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: PUerušte expozici a zajistEte tElesný i duševní klid.  
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný odEv. Zasažené části pokožky umyjte pokud 

možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následnE dobUe opláchnEte. PUetrvávají-li pUíznaky Ěalergická 
reakceě zajistEte odborné lékaUské ošetUení. 

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoO 10-15 minut velkým množstvím vlahé 
tekoucí čisté vody.  

První pomoc při náhodném požití: VypláchnEte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený 
zvrací, dbejte, aby nevdechl zvratky. Vyhledejte lékaUskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popU. obal 
pUípravku. 

PUi vyhledání lékaUského ošetUení informujte lékaUe o pUípravku, se kterým postižený pracoval, 
a o poskytnuté první pomoci. V pUípadE potUeby lze další postup pUi první pomoci Ěi event. následnou 
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním stUediskem: Telefon nepUetržitE: ŇŇ4 919 293 nebo 
224 915 402. 
 
V pUípadE potUeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním stUediskem:  
Toxikologické informační stUedisko-Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1,  1Ň8 08  Praha 2,  telefon: 
224 919 293,  fax:  224 914 570. 
 
 

Skladování: 
PUípravek skladujte v uzavUených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobUe 
vEtraných skladech oddElenE od potravin, nápoj], krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobk], kosmetických 
výrobk], desinfekčních prostUedk] a prázdných obal] od tEchto látek pUi teplotách + 5 až + ň0 °C. 
Chránit pUed nadmErným teplem či chladem. Skladujte mimo dosah dEtí. 
 
 
Likvidace obalů a zbytků: 
Likvidace pUípravku se provádí podle oficiálních naUízení pro zavážku, spálení nebo recyklaci jako 
nebezpečný odpad. PUi likvidaci zbytk] nebo obal] nesmí být zasaženy recipienty spodních a 
povrchových vod. Obaly se spálí ve schválené spalovnE vybavené dvoustupOovým spalováním s teplotou 
1200 - 1400°C a čištEním plynných zplodin nebo se znehodnotí a pUedají se prostUednictvím sbErného 
místa pro zvláštní a nebezpečné odpady do sbEru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovnE. 
PUípadné zbytky pUípravku se likvidují po smíšení s pilinami ve spalovnE stejných parametr] jako pro 
obaly. 
PUípadné zbytky oplachové kapaliny nebo postUikové jíchy se naUedí 1:5 vodou a bezezbytku se vystUíkají 
na ošetUovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. 
 
Důležité upozornění: 
PUed použitím pUípravku pročtEte pozornE návod k použití! 
Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím pUípravku výrobce neručí. 
________________________________________________________________________________ 
Rozšířené použití přípravku povolené dle §37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění: 
Plodina, oblast 
použití 

Škodlivý organismus, 
jiný účel použití 

Dávkování OL* Poznámka 

lipnice luční, trojštEt 
žlutavý 

plevele dvoudEložné  0,6 l/ha 150-
300 l vody/ha 

 
 

AT 1ě semenné porosty, 
od: 29 BBCH, do: 31 
BBCH 
3) max. 1x 

 
Upozornění: 
Zp]sob aplikace: Plošný postUik polním pozemním postUikovačem. 
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Maximální počet ošetUení na plodinu z vegetaci: 1x 
Druhová a odr]dová citlivost: není známa, pUed ošetUením se doporučuje ovEUit citlivost na nEkolika 
rostlinách ošetUované odr]dy. 
Riziko pUípadného poškození ošetUených rostlin nese pEstitel ĚošetUovatelě. 
 


