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P�ípravek na ochranu rostlin – fungicidní mo�idlo osiva 

 

Scenic® 080 FS 
 
Kombinované mo�idlo ve form� kapalného suspenzního koncentrátu pro mo�ení osiva pšenice, žita a 
tritikale proti houbovým chorobám. 
 
Ú�inné látky : fluoxastrobin  37,5 g/l 

tj. (2-{[6-(2-chlorofenoxy)-5-fluoro-4-pyrimidinyl]oxy}fenyl)(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)-
methanon-O-methyloxim 
prothioconazole  37,5 g/l 
tj. 2-[2-(1-chlorocyklopropyl)-3-(2-chlorofenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-
3-thion 
tebuconazole  5 g/l 
tj. 1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[1,2,4]-triazol-1-yl-methyl-pentan-3-ol 
 

  
 
  

R 43 M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží 
R 51/53 Toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve 
vodním prost�edí 
 
S 2 Uchovávejte  mimo dosah d�tí 
S 13 Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv 
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 24 Zamezte styku s k�ží  
S 26 P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou 
pomoc 
S 28 P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým množstvím vody 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem 
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle 
nebo obli�ejový štít 
S 61 Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz speciální pokyny nebo 
bezpe�nostní listy 
S 62 P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte 
tento obal nebo ozna�ení 
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: 
fluoxastrobin, prothioconazole, tebuconazole a ammoniová s�l polyethoxypolyarylfenylethersulfátu 
 
Registra�ní �íslo p�ípravku: 4537-0 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Monheim, SRN 
Právní zástupce v �R/dovozce: Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 
 je registrovaná ochranná známka spole�nosti Bayer CropScience AG 
 
Balení:  HDPE kanystr 25 l   

HDPE sud 200 l 
HDPE kontejner 1000 l s tubulární ocelovou kostrou 
 

Datum výroby:  Uvedeno na obalu 
�íslo šarže:  Uvedeno na obalu 
Doba použití:  Min. 2 roky od data výroby p�i správném skladování v p�vodních neporušených 

obalech 

 

dráždivý

 

nebezpe�ný pro 
životní pr ost�edí 
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P�sobení p�ípravku 
Scenic® 080 FS je kombinované mo�idlo obsahující t�i ú�inné látky.  
Fluoxastrobin ze skupiny strobilurin� inhibuje mitochondriální transport elektron� v respira�ním �et�zci 
houbových patogen�.  
Systémov� p�sobící prothioconazole a tebuconazole pat�í do skupiny triazol�. Svým p�sobením 
blokují biosyntézu ergosterolu, který je nezbytný pro výstavbu bun��ných membrán patogen�. Chrání 
vedle osiva i mladé rostlinky zejména proti fuzariózám. 
Kombinace ú�inných látek s odlišným mechanismem p�sobení umož�uje dosažení širokého spektra 
ú�innosti a zárove� p�edstavuje základní prvek antirezistentního managementu. 
 
Návod k použití  
plodina škodlivý organizmus Ochranná 

lh�ta (dny) dávka 

pšenice sn�ti mazlavé, fuzariózy, plíse� sn�žná AT 1 l/t 

žito, tritikale sn�ti mazlavé, plíse� sn�žná  AT 1 l/t 

 
Upozorn�ní: Dávkou mo�idla se rozumí množství p�ípravku, ulp�né po mo�ení na ošet�eném osivu. 
Dávku nelze p�ekro�it, odchylka od stanovené dávky mén� než 15 % je p�ípustná. 
 
Up�esn�ní technologie mo�ení: 
S p�ípravkem mohou manipulovat jen pov��ené osoby.  
Scenic 080 FS je použitelný na všech schválených typech mo�i�ek, které zaru�ují p�esné a 
rovnom�rné dávkování mo�ící suspenze. V závislosti na typu mo�i�ky a vlhkosti osiva ho lze aplikovat 
koncentrovaný anebo z�ed�ný vodou, v množství 2-5 l na tunu osiva. Mo�ící kapalina je p�ipravena 
k mo�ení po d�kladném promíchání resp. v okamžiku vytvo�ení homogenní suspenze.  
Po ukon�ení mo�ení vypláchn�te mo�i�ku �istou vodou. Oplachovou vodu vypus�te a celé za�ízení 
znovu propláchn�te �istou vodou. V p�ípad� použití �istících prost�edk� postupujte dle návodu k jejich 
použití.  
 
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí 
R 51/53 P�ípravek je toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve 
vodním prost�edí 
P�ípravek je nebezpe�ný pro ptáky. 
P�ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany suchozemských obratlovc�. 
P�ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany v�el, necílových �lenovc�, p�dních 
mikroorganism�, p�dních makroorganism� a necílových rostlin. 
 
SP1 Zabra�te kontaminaci vody p�ípravkem nebo jeho obalem / Ne�ist�te aplika�ní za�ízení v blízkosti 
povrchové vody / Zabra�te kontaminaci vod splachem z farem a cest. 
SPe5: Za ú�elem ochrany pták� a voln� žijících savc� osivo ošet�ené p�ípravkem zcela zapravte do 
p�dy; zajist�te, aby ošet�ené osivo bylo na koncích výsevních nebo výsadbových �ádk� zcela 
zapraveno do p�dy. 
SPe6: Za ú�elem ochrany pták� a voln� žijících savc� rozsypané osivo ošet�ené p�ípravkem 
odstra�te. 
 
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 uchovávat na suchém, mrazu prostém míst� v neporušených obalech p�í teplotách pod 
40°C. Chránit p�ed mrazem a p�ímým slune�ním svitem. 
Výrobce nep�ebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním p�ípravku. 
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Zp�sob likvidace obalu, neupot�ebitelných zbytk� v�. namo�eného osiva a 
mo�ící kapaliny a oplachových vod: 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem  
Zbytky mo�ící kapaliny a oplachové vody nesm�jí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty 
povrchových vod. 
Použité obaly od p�ípravku se nesm�jí používat k jakémukoliv ú�elu! Prázdné obaly se d�kladn� 
vypláchnou vodou, která se následn� použije pro p�ípravu mo�ící kapaliny. Poté se spálí ve schválené 
spalovn� vybavené dvojstup�ovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém stupni a �išt�ním 
plynných zplodin. Stejným zp�sobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky p�ípravku. Pytle od 
namo�eného osiva se likvidují spálením jak uvedeno výše pro jiné zbytky. 
 
Zkrmování namo�eného osiva je zakázáno!  
Pytle od namo�eného osiva nesmí být použity k jiným ú�el�m a musí být z�eteln� ozna�eny: 
 
POZOR! Osivo namo�eno p�ípravkem Scenic 080 FS na bázi fluoxastrobinu, prothioconazole     
a tebuconazole.  
Zákaz zkrmování!  
 
Pytle nesmí být použity k jiným ú�el�m a musí být zlikvidovány ve schválených za�ízeních jako 
neupot�ebitelné zbytky p�ípravku. 
 
Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu �lov�ka a zví�at, první pomoc: 
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání  
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít 
S 24 Zamezte styku s k�ží  
P�ed použitím p�ípravku si d�kladn� p�e�t�te návod k použití! 
Namo�ené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným ú�el�m. 
 
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 z filtra�ního materiálu (�SN EN 149) nebo polomaska z filtra�ního 
materiálu  (�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 a �SN EN 369) 
ochrana hlavy  - �epice se štítkem nebo klobouk  
ochrana rukou - gumové rukavice (�SN EN 374-1) 
ochrana nohou  - gumové nebo plastové holínky (�SN EN 346) 
 
První pomoc 
S 26  P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
S 27  Okamžit� odložte veškeré kontaminované oble�ení 
S 28  P�i styku s k�ží omyjte velkým množstvím vody 
S 46  P�i požití okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna�ení 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezv�domí nebo má 
k�e�e! 
 
P�i požití: 
Vypláchnout ústa �istou vodou, podat postiženému cca 10 tablet medicinálního uhlí + a cca  0,5 l 
pokud možno vlažné vody. Nevyvolávat zvracení, léka� provede výplach žaludku. 
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�skou pomoc 
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P�i nadýchání 
Vynést postiženého na �erstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit p�ed chladem. 
 
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 nebo s naší dále uvedenou 24-
hodinovou kontaktní službou: 
 
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 
 
Opat�ení p�i požáru 
P�ípravek není ho�lavou kapalinou. Suspenzní koncentrát; s vodou se mísí v každém pom�ru, tvo�í 
suspenzi. 
Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební p�nou, hasebním práškem, nebo pískem �i zeminou. Vodu 
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 požárním zásahu musejí být použity izola�ní dýchací p�ístroje, nebo� p�i ho�ení m�že docházet ke 
vzniku toxických zplodin! 
 
 

Dodatková informace spole�nosti Bayer CropScience: 
 
P�ípravek používejte výhradn� v souladu s návodem k použití.  
P�ípravek nesmí být používán v takových dávkách, které nejsou uvedeny v textu této etikety 
anebo v písemných doporu�eních spole�nosti Bayer CropScience, platných pro aplikaci 
dodávaných p�ípravk� na ochranu rostlin. 
P�ípravek nesmí být míšen s žádnými pesticidními p�ípravky s výjimkou jiných mo�idel které 
doporu�ujeme pro rozší�ení spektra ú�innosti. 
Nepoužívejte žádné kombinace s pomocnými látkami, které nejsou uvedeny v textu etikety 
anebo nejsou sou�ástí písemných doporu�ení spole�nosti Bayer, platných pro aplikaci 
dodávaných p�ípravk� na ochranu rostlin. 
Spole�nost Bayer nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené odlišným použitím �i 
nesprávným skladováním p�ípravku. 
 


