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P�ÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. 
 

Sencor® 70 WG 
Selektivní post�ikový herbicid ve form� dispergovatelného mikrogranulátu k hubení plevel� 
v porostech brambor, hrachu, raj�at a vojt�šky. 
 

 
Ú�inná látka: 
 
metribuzin 70 % 
 
tj. 4-amino-6-terc-butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-on 
   
  

R 22  Zdraví škodlivý p�i požití 
R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé 
ú�inky ve vodním prost�edí  
 
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: metribuzin, alkylarylsulfonát, 
kondenza�ní produkt arylsulfonových kyselin s methylenovými m�stky 
              
Registra�ní �íslo:   4021-3 
 
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; tel. 266 101 842 
 
 je registrovaná ochranná známka spole�nosti Bayer CropScience AG 
 
Balení:                      kartónová krabice s Al-vložkou / papírový pytel s Al-vložkou 
Hmotnost:                0,5  kg, 1 kg / 5 kg 
 
Datum výroby:         uvedeno na obalu 
�íslo šarže:              uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti p�ípravku: 2 roky od data výroby p�i skladování v originálních neotev�ených 
obalech a dodržení podmínek skladování. 
 
P�sobení: 
Sencor® 70 WG je listový a p�dní herbicid. V p�ípad�, že plevele teprve klí�í, p�sobí výhradn� 
prost�ednictvím p�dy. P�i aplikaci na vzešlé plevele se navíc pln� uplatní p�sobení listovou plochou. 
Plevelohubný ú�inek p�ípravku trvá až 12 týdn�, podle druhu p�dy, p�dní vlhkosti a teploty. P�ípravek 
má široké spektrum ú�innosti, spolehliv� hubí v�tšinu dvoud�ložných a také n�které jednod�ložné 
plevele. 
Citlivé plevele: bažanka ro�ní, he�mánky, hluchavky, ho��ice rolní, chrpa modrák, kokoška pastuší 
tobolka, konopice polní, lebedy, lilek �erný (pouze ve stadiu d�ložních lístk�), lipnice ro�ní, mák vl�í, 
merlík bílý, mlé�e, p��our maloúborný, pta�inec žabinec, rdesno �ervivec, rdesno pta�í, rozrazily, 
�edkev ohnice, violka rolní, zem�dým léka�ský. 
Mén� citlivé plevele: ježatka ku�í noha, laskavce, pohanka svla�covitá, rdesno blešník.  
Nedostate�n� jsou hubeny svízel p�ítula a vytrvalé hlubokoko�enící plevele jako nap�. pchá� oset 
nebo pýr plazivý.  
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Návod k použití: 

plodina škodlivý �initel dávka  
(kg/ha) poznámka 

brambor dvoud�ložné plevele 
0,5 - 1,5  

 
0,5  

preemergentn� 
 
postemergentn� 

hrách plevele 0,3 - 0,4 preemergentn� 

raj�e - výsadby dvoud�ložné plevele 0,5  postemergentn� po zako�en�ní 
sazenic 

raj�e - výsevy dvoud�ložné plevele 0,3  postemergentn� od 4 pravých list� 

vojt�ška plevele 0,75 -1,0  postemergentn�; v užitkových  
letech v dob� vegeta�ního klidu 

 
Up�esn�ní podmínek aplikace: 
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci p�ípravku Sencor nesmí být porušen zpracováním p�dy 
anebo prudkými srážkami bezprost�edn� po post�iku. Na pís�itých p�dách s obsahem humusu        
pod 1 % Sencor nelze použít. 
 
Brambor: 
Preemergentní aplikace se provádí po poslední proorávce naslepo, krátce p�ed vzejitím brambor.     
Na velmi lehkých p�dách a p�i p�stování raných brambor je t�eba dodržet dávku max. 0,5 kg/ha.  
Pro posílení ú�innosti na svízel p�ítulu lze použít tank-mix Command1 4 EC (0,1 l/ha)                         
+ Sencor 70 WG (0,5 - 0,75 kg/ha). Tato kombinace se aplikuje co nejd�íve po výsadb� pouze p�ed 
vzejitím brambor. 
 
Postemergentní aplikace se provádí p�i max. výšce brambor 10 cm a p�i respektování odr�dové 
citlivosti. P�evážnou v�tšinou odr�d je Sencor velmi dob�e snášen. 
Na základ� dosavadních zkušeností k nim mimo jiné pat�í: Adora, Amylex, Asterix, Dali, Felsina, 
Karlena, Kordoba, Korela, Korneta, Koruna, Krumlov, Liseta, Monalisa, Mondial, Ornella, Raja, 
Remarka, Rosara, Samanta, Saturna, Secura, Tomensa, Vaneda. 
 
Hrách: 
Dávka 0,3 kg/ha se používá na p�dách leh�ích, dávka 0,4 kg/ha na p�dách t�žších, s vysokým 
obsahem humusu anebo p�i silném zaplevelení. Pro posílení ú�innosti na svízel p�ítulu lze použít   
tank-mix s p�ípravkem Command 4 EC (0,1 l/ha). P�ípravek se aplikuje do 3 dn� po zasetí plodiny.              
 
Raj�e: 
P�i aplikaci p�ípravku musí být rostliny raj�at suché a nepoškozené.  
Nepoužívat ve sklenících a fóliovnících. 
 
Vojt�ška: 
Post�ik musí být proveden v p�edja�í, p�ed rašením vojt�šky. Jestliže se post�ikuje až p�i rašení, 
dochází k zežloutnutí porostu a v první se�i ke snížení výnosu zelené hmoty. 
 
P�íprava post�ikové kapaliny: 
Odvážené množství p�ípravku se nejprve rozmíchá v pomocné nádob� s menším množstvím vody    
na �ídkou kaši, která se vlije do nádrže aplika�ního za�ízení napln�né do poloviny vodou a za stálého 
míchání se doplní na stanovený objem. Nebo se použije p�edmíchávací za�ízení, pokud jej jím 
post�ikova� vybaven. 
P�i p�íprav� sm�sí je zakázáno mísit koncentráty, p�ípravky se do nádrže vpravují odd�len�. 
 
�išt�ní aplika�ního za�ízení: 
Po aplikaci p�ípravku vypláchn�te nádrž, ramena a trysky �istou vodou. Zbytek roztoku oplachové 
vody vypus�te a celé za�ízení znovu propláchn�te �istou vodou. V p�ípad� použití �istících prost�edk� 
postupujte dle návodu k jejich použití.  
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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 Sencor 70 WG používejte ochranný od�v proti chemikáliím z plastu nebo 
nánosované tkaniny s kapucí (nap�. Ochranný oblek SUNIT typ IV A, typ VA, Ochranná kombinéza 
proti chemikáliím s kapucí typ OK 329, typ OK 230, p�ípadn� jiný schválený ekvivalent), obli�ejový štít 
Š-P15, p�ípadn� jiný schválený ekvivalent, ochranné rukavice z plastu nebo pryže a pryžové holínky 
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.  
Post�ik se smí provád�t pouze za bezv�t�í �i mírného vánku, vždy ve sm�ru v�tru od pracujících. 
Post�ikem nesm�jí být zasaženy okolní necílové porosty. 
 
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 
 
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 živo�išného 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 
S 41 V p�ípad� požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
S 42 V p�ípad� požáru použijte hasební p�nu, hasební prášek, písek �i zeminu nebo vodu (ne silným 
proudem ) 
P�ípravek je slab� ho�lavý, nepodporuje ší�ení požáru. 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 ! 
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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  
 
P�ípadné zbytky post�ikové kapaliny a oplachové vody se vylijí do m�lké brázdy na ošet�ovaném 
pozemku a to tak, aby nebyly zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.  
Prázdné obaly od p�ípravku se spálí ve schválené spalovn�, vybavené dvoustup�ovým spalováním 
s teplotou ve 2.stupni 1200 – 1400 °C a �išt�ním plynných zplodin. P�ípadné nepoužitelné 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 50/53  Vysoce toxický 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 
P�ípravek není zvláš� nebezpe�ný ani nebezpe�ný pro v�ely. 
  
 
 

Dodatková informace spole�nosti Bayer CropScience: 
 

P�ípravek používejte výhradn� v souladu s návodem na použití. 
Spole�nost Bayer nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené nesprávným použitím �i skladováním 

p�ípravku. 
 
 
®1 je ochranná známka fy FMC Corporation 
 


