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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN  
 

PIKE®
 

 

Postřikový selektivní  herbicidní přípravek  ve  formě  ve  vodě  dispergovatelných  granulí  určený  
k hubení  dvouděložných jednoletých plevelů v pšenici ozimé a ječmeni jarním. 

 
Účinná látka: metsulfuron-methyl  200 g/kg ;  20 % hmot. 
 
                        VAROVÁNÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eviden ční číslo p řípravku: 4615-0  
Držitel rozhodnutí o povolení: NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter-Str. 25, A-4021 Linz, Rakousko 
Výrobce p řípravku: NUFARM UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire,  
                                                         BD12 9EJ, Velká Británie 
Právní zástupce: F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7,  
                                                          tel.: 283 871 701 
Balení a objem: HDPE – dóza 100 ml; HDPE – dóza 250 ml 
Čisté množství p řípravku:                        60 g    ;                       100 g 
 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
Číslo šarže : uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 až + 30°C 

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 pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je 
povinen vyznačit na obalu přípravku. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s  dlouhodobými ú činky . 
 

P273 Zabraňte uvoln ění do životního prost ředí. 
P391 Uniklý produkt seberte.  

P501 Odstra ňte obsah/obal p ředáním oprávn ěné osob ě nebo vrácením 
dodavateli. 

 

EUH401  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvaroval i rizik pro li dské 
zdraví a životní prost ředí. 

 
SP 1: NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NE ČISTĚTE 

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD/ZABRA ŇTE 
KONTAMINACI  VOD SPLACHEM Z FAREM A CEST).  

SPe2: Za  účelem  ochrany  vodních  organism ů  neaplikujte  na  svažitých  
pozemcích  ( ≥  3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od p ovrchových 
vod < 5m.  

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošet řené ochranné 
pásmo 20 m od okraje ošet řovaného pozemku.  

Zvláš ť nebezpečný pro necílové rostliny.  
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany p tactva, suchozemských 

obratlovc ů, včel, necílových členovc ů (krom ě včel), půdních 
mikroorganism ů, půdních makroorganism ů. 

OP II. st.  Přípravek je vylou čen z použití v ochranném pásmu II. stupn ě zdroj ů 
podzemní a povrchové vody. 

 
  Před použitím si p řečtěte přiložený návod k použití.  
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Působení p řípravku:  
PIKE je selektivní herbicid se systémovým účinkem, který je přijímán listy a kořeny rostlin. Účinná látka 
metsulfuron-methyl patří do skupiny sulfonylmočovin. Působí jako inhibitor ALS (acetolaktátsyntázy), tj. syntézy 
esenciálních aminokyselin (valin a isoleucin), způsobuje zastavení dělení buněk a následně zastavení růstu 
ošetřených rostlin. 
Nejlepšího účinku na plevele je dosaženo při aplikaci v jejich raných růstových fázích. 

 
Rozsah povoleného použití:  
 

PIKE 

1) Plodina, oblast  
použití  

2) Škodlivý  
organismus, jiný  
účel použití  

Dávkování,
mísitelost   

Ochranná  
lhůta 
(dny)  

 
3) Poznámka  

 
pšenice ozim, 
ječmen jarní 

plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

 
30 g/ha 

200-400 l 
vody/ha 

 
AT 

1) od: 21 BBCH, do: 
29 BBCH  

3) jarní aplikace, 
max. 1x  

 
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní 
 
Přípravek PIKE není povolen pro leteckou aplikaci. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doplňková informace držitele povolení - up řesnění podmínek aplikace: 
 

Ochrannou vzdálenost podle věty SPe3 lze redukovat pomocí aplikační techniky v souladu s postupem uvedeným 
na webových stránkách www.eagri.cz 

 

 Možnost redukce ochranné vzdálenosti:  
 

Polní plodiny do 50 cm 

Vzdálenost v metrech 
(bez zkrácení) 

 
50 % 

 
75 % 

 
90 % 

20 10 5 2 
 

 
Obecná doporu čení k použití a omezení použití:  
Přípravek PIKE aplikujte pozemně plošným postřikem v dávce 30 g.ha-1 ve 200-400 l vody na ha. Vyšší dávku 
vody volte u ošetření hustých porostů obilniny. 
Přípravek PIKE použijte max. 1x v roce. 
Přípravek může být použit na všech půdních typech vhodných pro pěstování pšenice ozimé a ječmene jarního v 
České republice. 

 
� Neaplikujte na porosty pšenice ozimé a ječmene jarního stresované v důsledku sucha, zamokření, 

nízkých teplot, napadení chorobami nebo škůdci, nedostatečné výživy či jiných faktorů redukujících 
růst. 

� Neošetřujte pšenici ozimou a ječmen jarní s podsevem trav, jetelovin či jiných dvouděložných rostlin. 
� PIKE nesmí být aplikován po dobu 7 dnů po válení obilniny. 
� Nepoužívejte přípravek PIKE ve sledu nebo v tank-mix s jiným přípravkem obsahujícím 

sulfonylmočovinu nebo jiným přípravkem inhibujícím syntézu aminokyselin. 
� Neošetřujte přípravkem PIKE obilninu, která už byla ošetřena jiným přípravkem obsahujícím 

sulfonylmočovinu. 
� Vzhledem k vysoké úrovni biologické aktivity přípravku musí být zvláštní pozornost věnována 

zamezení jakéhokoliv úletu postřikové kapaliny či mlhy na sousední dvouděložné rostliny mimo cílovou 
plochu nebo na vodní plochy, vodní toky a příkopy. 

� Dbejte na přesnou aplikaci! Zabraňte překrytí postřikových pásů! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spektrum ú činnosti:  
 Plevele citlivé:  
kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý (do 2 listů), knotovka bílá, heřmánkovec 
přímořský, pomněnka rolní, hluchavka nachová 
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Plevele méně citlivé:  
violka rolní, violka trojbarevná, opletka obecná, rozrazily, potlačuje pcháč oset 

 

 Nehubí:  
rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, zemědým lékařský, jednoleté a vytrvalé trávy a většina vytrvalých plevelů 

 
 Růstové f áze: 
 

Růstová fáze plodiny: odnožování, tj.BBCH 21-29 
Růstové fáze plevelů: 

� děložní listy až 6 pravých listů, tj. BBCH 10-16 
� pcháč oset – listová růžice až počátek prodlužovacího růstu, tj. BBCH 30-31 

 

Náhradní plodiny:  
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu pšenice nebo ječmene je po dobu 3 měsíců po ošetření možné 
zařadit pouze pšenici nebo ječmen a na podzim dále ozimou řepku nebo trávy. 
V roce následujícím po ošetření je možné zařadit všechny jednoleté jarní plodiny. 

 Následné plodiny:  
Po jarních aplikacích herbicidu PIKE je na podzim téhož roku možné zařadit pouze ozimou obilninu, ozimou 
řepku nebo trávy. V dalším roce po ošetření není volba následné plodiny již omezena. Zvláštní pozornost je 
nutné věnovat např.: cukrovce, červené řepě a zeleninám na extrémně zásaditých půdách v kombinaci s 
nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem v období od ošetření obilniny do setí těchto citlivých následných 
plodin. 

 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní plodiny ani necílové rostliny úletem, odparem, ani splachem!  
Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem rozhodnutí o povolení přípravku. 
 
Údaje o fytotoxicit ě: 
Při dodržení návodu k použití nejsou po ošetření přípravkem PIKE známa rizika fytotoxicity u pšenice ozimé a 
jarního ječmene. 
Přípravek je možno použít ve všech odrůdách pšenice ozimé a jarního ječmene pěstovaných v ČR. 

 
  Bezpečnostní opat ření týkající se správné zem ědělské praxe: 

SPa  1:  K zabránění  vzniku  rezistence  neaplikujte  tento  přípravek  nebo  jiný,  který  obsahuje 
sulfonylmočovinu nebo jiný inhibitor ALS vícekrát než 1x v kalendářním roce. 

 
Pokud jsou opakovaně po několik let používány herbicidy se stejným způsobem účinku na stejném 
pozemku, může dojít k selekci rezistentních druhů, které časem převládnou. Plevelný druh je považován  za  
rezistentní  k danému  herbicidu,  jestliže  přežívá  i  po  správné  aplikaci  herbicidu v doporučené dávce. 
Rozvoj rezistence plevelů může být zamezen nebo oddálen střídáním plodin, (popř. použitím směsí) herbicidů s 
rozdílným způsobem účinku na plevele. 

 
  Klíčovými aspekty řízení antirezistentní strategie u přípravku PIKE jsou: 
 

� PIKE je přípravek s účinnou látkou ze skupiny sulfonylmočovin, která působí jako inhibitor ALS 
(acetolaktátsyntázy). Nepoužívejte PIKE nebo jakýkoliv jiný herbicid působící jako inhibitor ALS 
(např.jiné sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, imadazolinony, sulfonylaminocarbonyltriazolinony) jako 
výhradní prostředek pro hubení plevelů v následných plodinách. 

� Během  rotace  plodin  v osevním  postupu  vždy  používejte  herbicidy  proti  dvouděložným 
plevelům se způsobem účinku jiným než je inhibice ALS. 

� Vždy sledujte účinnost herbicidního ošetření a snažte se odhalit příčinu případného výskytu nižší 
účinnosti. Jestliže dojde k nevysvětlitelnému selhání ošetření, kontaktujte poradenskou službu, která 
zváží vhodnost testu rezistence. 

 

  Bezpečnostní opat ření týkající se životního prost ředí: 
SP1: Neznečišťujte  vody  přípravkem  nebo  jeho  obalem.  (Nečistěte  aplikační  zařízení  v blízkosti 

povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). 
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž 

okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5m. 
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje 

ošetřovaného pozemku. 
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody. 
Zvlášť nebezpečný pro necílové rostliny. 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových 

členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů. 
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Příprava post řikové kapaliny:  
Odměřené (odvážené) množství přípravku PIKE vpravte do nádrže postřikovače naplněné vodou do poloviny 
požadovaného objemu a za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. 
Postřikovou kapalinu použijte ihned po přípravě. 

 
Čištění aplika čního za řízení:  
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi 
účinné látky metsulfuron-methyl, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny 
ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 

1. Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou. 
2. Nádrž důkladně vypláchněte čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky. 
3. Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku ( 100 ml čpavkové vody na 100 l vody) 

nebo odpovídající množství čisticího přípravku (např.: All Clear Extra®), zamíchejte a opět 
propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 min stát bez míchání, znovu 
propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte. V případě použití čisticích prostředků postupujte 
podle návodu na jejich použití. 

4. Trysky a síta čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čisticím roztokem (např.: 50 ml All 
Clear Extra na 10 l vody) a pak propláchněte čistou vodou. 

5. Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž 
vypusťte. 

 
Podrobn ější pokyny k ochran ě osob, které manipulují s p řípravkem, osobními ochrannými 
pracovními prost ředky (OOPP): 
Osobní ochranné pracovní prost ředky p ři ředění p řípravku:  

ochrana dýchacích orgánů: polomaska z filtračního materiálu podle ČSN EN 149  
ochrana očí a obličeje:   uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít podle ČSN EN 166:2002 (832401) 
ochrana rukou:  gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 

nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem dle přílohy A k ČSN EN 
374-1 

ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu podle ČSN EN ISO 6529 a ČSN 
EN ISO 6530 označeným piktogramem „ochrana proti chemikáliím“, zástěra 
z PVC nebo pogumovaného textilu 

dodatečná ochrana hlavy: čepice se štítkem nebo klobouk podle ČSN EN 812 
dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holinky podle ČSN EN ISO 20346 NEBO ČSN EN 

ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu) 
 

Osobní ochranné pracovní prost ředky p ři aplikaci post řiku: 
ochrana dýchacích orgánů  polomaska z filtračního materiálu (ČSN EN 149)  
ochrana očí a obličeje  uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166)  
ochrana těla  protichemický ochranný oděv z textil. mat. (ČSN EN ISO 

6529 a ČSN EN ISO 6530)  
ochrana hlavy  čepice se štítkem nebo klobouk  
ochrana rukou  gumové rukavice (ČSN EN 374-1)  
ochrana nohou  gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346)  

 
Při použití předepsaných ochranných prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví obsluhy. Nedochází k žádné 
významné expozici okolostojících ani jiných pracovníků. 

 
Při práci a po ní, až do svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí celého těla není dovoleno jíst, pít a 
kouřit! 
Postřik se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku tak, aby postřikovou kapalinou ani úletem postřikové 
mlhy nebyla zasažena obsluha. 

 
EU MLR pro účinnou látku jsou stanoveny Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, ze dne 
23. února 2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného 
původu a na jejich povrchu, v platném znění. 

  

První pomoc: 
Všeobecné pokyny: 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této 
etikety/ štítku/ příbalového letáku. Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený  
v bezvědomí nebo má křeče. 
 
 



5 

01-02-2015 

 

 

Při nadýchání aerosolu p ři aplikaci: 
Odveďte postiženého mimo  zamořený  prostor,  zajistěte  klidovou  polohu,  zabraňte  prochladnutí. Přetrvávají-li 
dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/ zajistěte lékařské ošetření. 
 

Při zasažení kůže: 
Odstraňte 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. 
 

Při zasažení o čí: 
Vyplachujte zejména prostory pod víčky tekoucí vodou min 15 min. Přetrvávají-li potíže (zarudnutí, pálení) 
neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). 
 

Při náhodném požití:  
Nevyvolávejte zvracení, podejte 0,5 l pitné vody a 10 tablet medicinálního uhlí. 
Nepodávejte žádné tekutiny ani nevyvolávejte zvracení, je-li osoba v bezvědomí nebo má křeče! 

 
 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. 
 
 

Podmínky správného skladování:  
Přípravek skladujte v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a 
uzavřených skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, dezinfekčních 
prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, sáláním tepelných zdrojů, ohněm a přímým 
slunečním svitem. 

 
Způsob likvidace obalu, neupot řebitelných zbytk ů, post řikové kapaliny a oplachových vod:  
Zákaz opětovného použití obalu. 
Prázdné obaly se spálí ve schválené vysokoteplotní spalovně. Stejně se spálí případné zbytky přípravku. 
Oplachové vody nesmí zasáhnout zdroje ani recipienty povrchových vod a zemědělskou půdu. Případné zbytky 
oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1 : 10 vodou a beze  zbytku vystříkají na 
ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. 

 
 
 
Dodatková informace držitele rozhodnutí o povolení: 
Držitel rozhodnutí o povolení a právní zástupce/distributor nepřebírají žádnou zodpovědnost (kromě zodpovědnosti 
za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí držitele rozhodnutí o povolení / právního zástupce/distributora) za 
ztráty a škody způsobené nesprávným skladováním a použitím přípravku, případným mícháním nebo sekvenčním 
použitím s jinými přípravky jinak než v souladu s doporučeným použitím v této etiketě a v platném Seznamu 
povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, taktéž ani za následky vyplývající z použití přípravku 
během anebo před vznikem mimořádných povětrnostních podmínek, a nebo při ošetření odrůd, o kterých není 
držiteli rozhodnutí o povolení/právnímu zástupci/distributorovi známo, že jsou mimořádně citlivé na poškození 
způsobené přípravkem. 
 
 
 
PIKE ® je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakousko. 
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