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Přípravek na ochranu rostlin. 

 

LOGRAN 20 WG 
 

 

Selektivní postřikový herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený  

k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v obilninách bez podsevu. 

 

 

Účinná látka:      

200 g/kg triasulfuron (20 %) 
   

     
 

Varování 

 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

  

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P391 Uniklý produkt seberte. 

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

  

Dodatková informace  

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik 

pro lidské zdraví a životní prostředí.  

 

      
SP 1   Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem 

(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci 

vod splachem z farem a z cest). 

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m 

vzhledem k povrchové vodě. 

Přípravek je toxický pro řasy. 

Před použitím přípravku si přečtěte přiložené pokyny. 

 

Registrační číslo:     4529-0  
 

Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko 

Právní zástupce v ČR: Syngenta  Czech  s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5- 

Stodůlky, tel.: 222 090 411  

Výrobce: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko 

 

Balení a hmotnost:   
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a) Typ: vodorozpustný sáček v uzavíratelném obalu z PVAL 

 materiál polyethylene-terephthalate, LDPE, PVAL 

kapacita: 5g, 10g, 15g, 18,5g a 120g  

b) Plastiková konzerva HDPE 120g a 150g  

 

Datum výroby: uvedeno na obalu 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti: při dodržení stanovených podmínek  skladování v neporušených 

originálních obalech  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.  

 

Působení přípravku: 

Triasulfuron, účinná látka přípravku LOGRAN 20 WG, patří do skupiny sulfonylmočovin. 

Inhibuje enzym acetolactate synthetase (ALS), který se podílí na syntéze základních 

aminokyselin: valinu, leucinu a izoleucinu. To způsobuje zastavení dělení buněk a růstu 

rostliny. 

LOGRAN 20 WG účinkuje systémově. Rostlinami je přijímán prostřednictvím listů a kořenů. 

K zastavení  růstu plevelů dochází v krátké době po aplikaci. Plevele odumřou za 3-4 týdny 

po aplikaci v závislosti na podmínkách  růstu, teplotě a citlivosti jednotlivých druhů. 

Vyšší teplota a vlhkost po aplikaci zvyšují účinek přípravku, naopak chladné a suché počasí 

účinnost zpomaluje.  

Ošetření se provádí 1x za vegetační období obilniny.  

Přípravek LOGRAN 20 WG  likviduje většinu v obilninách se vyskytujících dvouděložných  

plevelů, které lze podle citlivosti zařadit do následujících skupin: 

  

Skupina 1: citlivé plevele 

Anthemis spp./ rmeny 

Capsella bursa-pastoris/kokoška pastuší tobolka 

Centaurea cyanus/chrpa modrák 

Galeopsis tetrahit/konopice polní 

Chenopodium spp./merlíky  

Myosotis arvensis/pomněnka rolní 

Papaver spp./máky 

Polygonum spp./rdesna 

Raphanus raphanistrum/ředkev ohnice 

Sinapis arvensis/hořčice rolní 

Spergula arvensis/kolenec rolní 

Stellaria media/ptačinec žabinec 

Thlaspi arvense/penízek rolní 

Tripleurospermum maritimum /heřmánkovec přímořský 

Veronica spp./rozrazily 

Vicia spp./vikve 

Viola tricolor/violka trojbarevná 

Viola arvensis/violka rolní 

výdrol řepky olejky   

výdrol slunečnice 
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Skupina 2: středně citlivé plevele 

Fumaria officinalis/zemědým lékařský 

Galium aparine/svízel přítula 

Lamium spp./hluchavky 

Veronica hederifolia/rozrazil břečťanolistý 

 

Návod k použití - indikace: 

 

Plodina 

 

Škodlivý 

organismus 

Aplikační 

dávka 

přípravku 

(g/ha) 

Aplikační 

dávka 

kapaliny 

(l/ha) 

Ochranná 

lhůta 

(dny) 

Poznámka 

č. 

ječmen jarní plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula 

 

30-37,5 200 – 400 AT 1 

ječmen ozim plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula  

30-37,5 200 – 400 AT 1,2,3 

oves plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula  

30-37,5 200 – 400 AT 1  

pšenice jarní plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula  

30-37,5 200 – 400 AT 1 

pšenice ozim plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula  

30-37,5 200 – 400 AT 1,2,3 

tritikale ozim plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula  

30-37,5 200 – 400 AT 1,2 

žito ozim plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula  

30-37,5 200 – 400 AT 1,2 

 Ochranná lhůta AT  je dána technologickým termínem ošetření: viz Poznámka č.1. 

 

Poznámka č. 1: 

Ošetření obilnin se provádí postemergentně od fáze 3 listu do konce odnožování (BBCH 13-

29). Dvouděložné plevele by měly mít v době aplikace 2-4 pravé listy (BBCH 12-14), svízel 

přítula 2-3 přesleny (BBCH 12-13).  

Dávka 30 g/ha se použije pro spektrum citlivých plevelů. 

Dávka 37,5 g/ha se použije pro spektrum méně citlivých plevelů. 

 

Poznámka č.2: 

Ošetření se provádí postemergentně na podzim nebo jaře, vždy pouze 1x za vegetaci.  

 

Poznámka č.3: 

Pro rozšíření spektra účinnosti na jednoleté jednoděložné plevele lze přípravek použít 

v registrovaných dávkách v tank-mix kombinaci s přípravkem AXIAL a pomocným 
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prostředkem ADIGOR v registrované dávce v pšenici ozimé (0,3 l/ha + 1,35 l/ha na podzim a 

0,45 l/ha + 1,35 l/ha na jaře) a ječmeni ozimém (0,3 l/ha + 1,35 l/ha na podzim) v souladu 

s návodem  na jejich použití. 

 

Příprava aplikační kapaliny 

a) při použití vodorozpustných sáčků   

Do nádrže aplikačního zařízení naplněné do ½ vodou se vloží za stálého míchání požadovaný 

počet vodorozpustných sáčků. Vodorozpustná fólie se pomalu rozpustí. Rozpustnost fólie je 

závislá na teplotě vody. 

Po dokonalém rozpuštění fólie a granulí je možné přidat další přípravek. Po promíchání 

doplnit nádrž aplikačního zařízení na požadovaný objem. Od naplnění nádrže do konce 

aplikace musí být míchací zařízení v činnosti. Aplikační kapalina se nesmí nechat usadit. 

b) při použití odváženého přípravku 

Odvážené množství přípravku se za stálého míchání vlije do nádrže postřikovače naplněné do 

poloviny vodou. Granule se nechají dokonale rozpustit a pak se nádrž doplní na stanovený 

objem.  

 

Aplikace přípravku 

Přípravek LOGRAN 20 WG se aplikuje profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků. 

Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl  vyloučen únik a zasažení 

sousedních a necílových rostlin. 

Nečistěte a nevymývejte postřikovače v blízkosti sadů a na místech, kde může přípravek přijít 

do kontaktu s kořenovým systémem stromů, keřů a ostatních rostlin. 

 

Náhradní plodiny 

Je-li nutné zaorat ozimy ošetřené přípravkem LOGRAN 20 WG, pěstujeme po předchozí 

hluboké orbě jako náhradní plodinu jarní pšenici, jarní ječmen nebo kukuřici. 

 

Následné plodiny: 
Při jarní aplikaci se nedoporučuje v témže roce vysévat řepku olejku a hořčici. V následujícím 

roce po aplikaci je možné pěstovat jakoukoliv následnou plodinu bez omezení. 

Při použití na půdách, kde je pH vyšší než 7,5 nebo na půdách obsahujících volné vápno může 

docházet, zvláště za sucha, k pomalejšímu odbourávání  přípravku.  

 

Rizika fytotoxicity 

Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je tolerantní 

k ošetřovaným rostlinám. 

  

Rizika vzniku rezistence škodlivých organismů 

Triasulfuron patří  do skupiny sulfonylmočovin. Opakované používání triasulfuronu  nebo 

herbicidů se stejným způsobem účinku může vést za jistých podmínek k vyselektování 

rezistentních  plevelů. Dodržování agrotechnických  zásad, střídání přípravků s odlišným 

mechanismem účinku, popř. jejich používání v tank-mixech, sníží pravděpodobnost výskytu 

rezistentních plevelů. 

 

Doporučení a možná rizika ve ztahu k životnímu prostředí: 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, 

necílových členovců, půdních mikroorganismů a makroorganismů. 
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Skladování: 

Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných 

skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od 

těchto látek při teplotě od -10C do + 30°C. Chraňte přímým slunečním svitem a vlhkem.  

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte 

postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou (minimálně 5 % 

objemu nádrže postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

Likvidace obalů a zbytků: 

Zbytky aplikační kapaliny se zředí 1 : 5 a beze zbytku vystříkají na předtím ošetřovaném 

pozemku, nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. 

Prázdné obaly od přípravku se po znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve 

schválené spalovně s teplotou 1200°C-1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. 

Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : 

 

Doporučené osobní orhnné pracovní prostředky při ředění a aplikaci přípravku 

ochrana dýchacích orgánů vhodný typ filtrační polomasky proti plynům a částicím 

podle ČSN EN 405+A1 nebo jiná ochranná 

polomaska/masky např. podle ČSN EN 136 nebo ČSN 

EN 140, s vhodnými filtry (např. filtry typ A) podle 

ČSN EN 143 

ochrana očí a obličeje bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranný štít (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 13688 

dodatečná ochrana hlavy čepice se štítkem  

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 

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) 

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba 

urychleně vyměnit 

 

Postřik se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po 

větru od pracujících.   

Při práci a po jejím skončení až do vysvlečení pracovního oděvu a důkladného umytí mýdlem 

a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit. 
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Bezpečnostní opatření po skončení práce: 

Důkladně se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlasů). Vyměňte si oděv. Důkladně omyjte 

ochranné vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte roztokem sody nebo 

mýdlovým roztokem. 

 

První pomoc: 

Všeobecné pokyny:  

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 

informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku 

 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: 

Přerušte práci, opusťte zamořený prostor, zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte 

prochladnout.  

Přetrvávají-li zdravotní 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 (je-li zasažená osoba při vědomí). Nevyvolávejte zvracení. 

Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek/ etiketu případně obal přípravku nebo 

bezpečnostní list. 
 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, s nímž postižený pracoval  

a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci  

(i následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze.  

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Upozornění: 

Přípravek není povolen pro leteckou aplikaci. 

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese 

spotřebitel. 

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce 

neručí. 

 

 ®  Registrovaná ochranná  známka společnosti Syngenta 

 

  

 

 

 


