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P�ÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. 
 
 

Raxil® 060 FS 
Mo�idlo ve form� suspenzního koncentrátu ur�ené k mo�ení pšenice a je�mene proti houbovým 
chorobám. 
 

 
Ú�inná látka: 
 

tebuconazole 60 g/l 
 
tj. alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlorfenylethyl)-1H-1,2,4-triazolyl-ethanol 
 
 R 43      M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží 

R 63      Možné nebezpe�í poškození plodu v t�le matky 
R 52/53  Škodlivý 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 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem 
S 20/21  Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 24/25  Zamezte styku s k�ží a o�ima 
S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné   
             brýle nebo obli�ejový štít 
S 45 V p�ípad� nehody nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte léka�skou 
pomoc (je-li možno, ukažte toto ozna�ení) 
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prost�edí 
S 61 Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz speciální pokyny nebo             
             bezpe�nostní listy 
 
Namo�ené osivo nelze zkrmovat ani potraviná�sky zpracovávat 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro �lov�ka a životní 
prost�edí. 

 
Nebezpe�né látky (§ 20 zákona �. 434/2005 Sb.), obsažené v p�ípravku: tebuconazole, ammoniová 
s�l polyethoxypolyarylfenylether sulfátu 
 
Balení:                       PE-kanystr / PE-sud 
Hmotnost – obsah:  5 l / 50 l 
 
Registra�ní �íslo:   4133-1 
 
Datum výroby:          uvedeno na obalu 
�íslo šarže:               uvedeno na obalu 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Monheim, SRN 
Právní zástupce v �R: Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9; tel. 266 101 842 
 je registrovaná ochranná známka spole�nosti Bayer CropScience AG 
 
Doba použitelnosti p�ípravku: 2 roky od data výroby p�i skladování v originálních neotev�ených 
obalech a dodržení podmínek skladování. 
 
P�sobení p�ípravku: 

  

zdraví škodlivý 
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Raxil® 060 FS je mo�idlo obsahující systémov� p�sobící tebuconazole, triazolový derivát ze skupiny 
inhibitor� biosyntézy ergosterolu, inhibující klí�ení spór a blokující r�st mycelia houbových patogen�. 
 
Návod k použití: 

plodina škodlivý �initel dávka poznámka 
pšenice sn�ti mazlavé 0,5 l/t  

 
je�men sn�� prašná 0,5 l/t vedlejší ú�innost proti pruhovitosti 

je�mene 
 
Technologie mo�ení: 
Raxil 060 FS je použitelný na všech typech mo�i�ek, které zaru�ují p�esné a rovnom�rné dávkování 
mo�ící suspenze. Raxil 060 FS je možno v závislosti na typu mo�i�ky a vlhkosti osiva variabiln� �edit 
vodou. Nejvhodn�jší množství mo�ící kapaliny je 3-5 l/t osiva. Mo�ící kapalina je p�ipravena k mo�ení 
v okamžiku vytvo�ení homogenní suspenze. Adheziva se nep�idávají. 
 
Mo�ení osiv do zásoby: 
Za p�edpokladu použití bezvadného osiva a správného skladování je možno Raxil 060 FS použít i pro 
mo�ení osiva do zásoby. P�i skladování namo�eného osiva je nutno vzít v úvahu p�irozené, na mo�ícím 
p�ípravku nezávislé stárnutí osiva, které m�že snížit jeho klí�ivost.  
 
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 24/25 Zamezte styku s k�ží a o�ima  
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový 
štít 
P�ed použitím p�ípravku si d�kladn� p�e�t�te návod k použití! 
 
P�i práci s p�ípravkem Raxil 060 FS použijte ochranný oblek profesní Unita, ochranný štít Š-P 15, 
polomasku PROTETIKA RU-20 s protiplynovým filtrem PROTETIKA RU-20 typ A 1, gumové rukavice 
a gumové boty. 
P�i práci a po jejím skon�ení až do vysvle�ení pracovního od�vu a d�kladného umytí mýdlem a teplou 
vodou je zakázáno jíst, pít a kou�it.  
 
Zkrmování namo�eného osiva je zakázáno !  
Pytle s namo�enným osivem musí být z�eteln� ozna�eny: 
 
POZOR ! Osivo namo�eno p�ípravkem Raxil 060 FS na bázi tebuconazolu. Zákaz zkrmování !  
 
Pytle od namo�eného osiva nesmí být použity k jiným ú�el�m a musí být likvidovány ve schválených 
za�ízeních za stejných podmínek jako zbytky p�ípravku. 
 
První pomoc 
S 26  P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
S 27/28  P�i styku s k�ží okamžit� odložte veškeré kontaminované oble�ení a k�ži omyjte velkým 
množstvím vody 
S 45  V p�ípad� nehody nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc (je-li možno, 
ukažte toto ozna�ení) 
S 62  P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo 
ozna�ení  
S 63  V p�ípad� nehody p�i vdechnutí p�eneste postiženého na �erstvý vzduch a ponechte jej v klidu 
S 64  P�i požití vypláchn�te ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený p�i v�domí) 
 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezv�domí nebo má 
k�e�e.  
V každém p�ípad� nejprve odstranit pot�ísn�ný od�v. 
 
P�i nadýchání – okamžit� p�erušit práci, opustit zamo�ený prostor, odstranit pot�ísn�ný od�v, zajistit 
klidovou polohu a ochranu p�ed chladem 
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P�i zasažení pokožky – odstranit pot�ísn�ný od�v, zasažená místa d�kladn� omýt teplou vodou          
a mýdlem 
 
P�i zasažení o�í – neprodlen� vypláchnout dostate�ným množstvím vody, vyhledat léka�skou pomoc 
 
P�i požití – v p�ípad� náhodného požití podat postiženému 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 litru vlažné 
vody a postiženého neprodlen� dopravit k léka�i 
 
Léka�e vždy informovat o p�ípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. 
Terapii lze konzultovat s toxikologickým informa�ním st�ediskem: 
 
Klinika nemocí z povolání Toxikologické informa�ní st�edisko, Na bojišti 1 

128 08  Praha 2, tel. (+420) 224 919 293 
 
Opat�ení p�i požáru 
P�ípravek není ho�lavinou. Pokud se dostane do ohniska požáru hasí se nejlépe hasební p�nou, 
hasebním práškem, eventuáln� pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjime�n�, a to formou 
jemného zmlžování nikoliv silným proudem a pouze v t�ch p�ípadech, kdy je dokonale zabezpe�eno, 
aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požá�išt� do okolí a zvlášt� aby 
nemohla proniknout do ve�ejné kanalizace, zdroj� spodních vod ani recipient� povrchových vod          
a nemohla zasáhnout zem�d�lskou p�du. 
D�ležité upozorn�ní: 
Vzhledem k možnosti vzniku toxických zplodin je nutno p�i hašení používat dýchací p�ístroje ! 
 
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 

 
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 skladujte v suchých uzamykatelných skladech, v uzav�ených originálních obalech              
p�i teplotách 5 – 30 °C odd�len� od potravin, krmiv, hnojiv, desinfek�ních prost�edk� a obal� od t�chto 
látek. Chra�te p�ed mrazem, vlhkem a p�ímým slune�ním svitem. 
 
Zp�sob likvidace obalu, neupot�ebitelných zbytk�, post�ikové kapaliny a oplachových vod: 
S 35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem  
Prázdné obaly od p�ípravku a pytle od namo�eného osiva se spálí ve schválené spalovn�, vybavené 
dvoustup�ovým spalováním s teplotou ve 2.stupni 1200 – 1400 °C a �išt�ním plynných zplodin. 
P�ípadné nepoužité zbytky p�ípravku se po smísení s pilinami spálí ve spalovn� stejných parametr� 
jako pro obaly. 
 
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí 
R 52/53  Škodlivý pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním 
prost�edí  
P�ípravek, jeho zbytky a obaly se nesmí dostat do povrchové vody 
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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. 
 


