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PTÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – R¥STOVÝ REGULÁTOR 

 
CERONE® 480 SL 
 
R]stový regulátor ve formě tekutého koncentrátu mísitelného s vodou ke zvýšení odolnosti obilovin proti 
poléhání. 
 

Účinná látka: ethephon  480 g/l,  
t.j. 2-chlorethylfosfonová kyselina  

  

 
                          

 
R 41  Nebezpečí vážného poškození očí 
R 52/53  Škodlivý pro vodní organismy, m]že vyvolat dlouhodobé nepUíznivé účinky ve 
vodním prostUedí  
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápoj] a krmiv 
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuUte pUi používání 
S 25  Zamezte styku s očima 
S 26 PUi zasažení očí okamžitě d]kladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaUskou 
pomoc 
S 35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným zp]sobem 
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
obličejový štít 
S 46 PUi požití okamžitě vyhledejte lékaUskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostUedí 
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostUedí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 
listy 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 

prostředí. 

 
Nebezpečné látky (§ 20 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění  pozdějších pUedpis]), obsažené 
v pUípravku:  ethephon a 2-butoxyethanol 
 
Registrační číslo: 3870-3 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer S.A.S., 16 rue, Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 
Francie 
Právní zástupce v ČR/1. distributor: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5;  
                                                               tel. 266 101 842 
® je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer S.A.S. 

 
 
Balení:                      COEX HDPE/PA-láhev 1 l / COEX HDPE/PA-kanystr 5 l 
 
Datum výroby:         uvedeno na obalu 
Číslo šarže:               uvedeno na obalu 
Datum expirace:      viz razítko na obalu 
 
Doba použitelnosti: pUi správném zp]sobu skladování v p]vodních neporušených obalech 3 roky od data 
výroby 
 

 

dráždivý 
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Působení přípravku 
CERONE 480 SL je r]stový regulátor, který snadno vniká do pletiv rostlin, kde stimuluje biosyntézu 
ethylenu, který společně s jinými hormony zkracuje stonek a stimuluje syntézu zpevňujících látek (jako 
lignin a celulosu). Zkracuje délku stébla a zvyšuje odolnost obilniny v]či poléhání. 
 
Návod k použití: 
 

Plodina Účel použití  Dávkování 
(l/ha) 

OL 
(dny) 

LA Poznámka 

ječmen ozimý, tritikale zvýšení odolnosti proti 
poléhání 

0,75 - 1,0  AT  F 8-10; Z 37-45 

ječmen jarní zvýšení odolnosti proti 
poléhání 

0,75 AT  F 8-10; Z 37-45 

žito zvýšení odolnosti proti 
poléhání 

1,0 AT  F 7-9; Z 32-39 

pšenice zvýšení odolnosti proti 
poléhání 

0,5 - 1,0 AT  F 7-9; Z 32-39 

 
Dávka vody: 200 - 300 l/ha 
 
Upřesnění podmínek aplikace: 
Ozimý ječmen, jarní ječmen a tritikale se ošetUují v r]stové fázi F 8 - 10, Zadoks 37 - 45, t.j. od objevení 
posledního listu (poslední list je dosud svinutý, klas ve stéblu vysunut nahoru) až do stádia naduUení 
pochvy. 
Žito ozimé a pšenice se ošetUují v r]stové fázi F 7 - 9, Zadoks 32 - 39, t.j. (stádium 2. kolénka do stádia 
jazýčku, jazýček posledního listu je plně vyvinut, listová pochva je silně zduUelá). 
 
Upozornění: 
CERONE 480 SL se použije tehdy, když se vytvoUí podmínky pro poléhání až v pozdější r]stové fázi. 
CERONE 480 SL se aplikuje  na suché rostliny, déšť 4 - 5 hodin po aplikaci snižuje účinnost pUípravku. 
NeošetUovat kultury poškozené šk]dci, chorobami nebo nedostatkem živin. 
CERONE 480 SL neovlivňuje r]st jetelovin. 
 
Příprava aplikační kapaliny 
OdměUená dávka pUípravku se vlije do nádrže aplikačního zaUízení pUedem naplněné do poloviny vodou a 
za stálého míchání se doplní na stanovený objem. PUípadně se použije pUedmíchávací zaUízení, pokud je jím 
stroj vybaven. Během aplikace zajistit stálé míchání.  
Aplikační kapalinu pUipravovat bezprostUedně pUed aplikací, nepUipravovat do zásoby, doba mezi mícháním 
a použitím by neměla být delší než 4 hodiny. 
 
Čištění aplikačního zařízení 
Všechny stopy pUípravku musejí být z aplikačního zaUízení odstraněny následujícím zp]sobem: Nádrž, 
čerpací a filtrační systém a postUiková ramena d]kladně vypláchněte vodou v množství odpovídajícím 10 % 
objemu nádrže postUikovače. Je nutno pečlivě vyčistit filtry. 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu 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. 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel. 
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Podmínky správného skladování  
PUípravek skladujte v uzavUených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech 
odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostUedk] a obal] od těchto látek pUi teplotách         
+5-30°C. Chránit pUed vlhkem, mrazem a pUímým slunečním svitem. Výrobce nepUebírá záruku za škody 
vzniklé nesprávným skladováním pUípravku. 
 
Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod: 
Prázdné obaly se d]kladně vypláchnou vodou, která se následně použije pro pUípravu aplikační kapaliny. 
Potom se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve 
druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Stejným zp]sobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky 
pUípravku. Použité obaly od pUípravku se nesmějí používat k jinému účelu! 
PUípadné zbytky oplachové kapaliny nebo aplikační kapaliny se zUedí vodou v poměru 1:5 a beze zbytku 
vystUíkají na pUedtím ošetUenou plochu. Nesmí však zasáhnout zdroje vod podzemních ani recipienty vod 
povrchových. 
 

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a zvířat, první pomoc 

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití! 

 

PUi práci s pUípravkem používejte výhradně doporučené ochranné prostUedky:  
Ochrana dýchacích orgán]: čtvrtmaska podle ČSN EN 133 a ČSN EN 136 s filtrem proti organickým 
parám (ČSN EN 140)  
Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu napU. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle 
ČSN EN 13034+A1 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle 
ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle pUílohy A k ČSN EN 374-1 
Ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (napU. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 
20346 nebo ČSN EN ISO 20347  
Ochrana hlavy: čepice se štítkem nebo klobouk. 
Při přípravě aplikační kapaliny použít navíc zástěru z PVC či pogumovaného textilu. 

 

Kontaminované ochranné pracovní prostředky před dalším použitím vyperte nebo vyčistěte popř. 
postupujte podle doporučení výrobce. 

 
Aplikace se smí provádět jen za bezvětUí nebo mírného vánku a v tom pUípadě tak, aby aplikační kapalina 
nebyla zanášena na pracující. PUi práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu a d]kladného omytí celého 
těla teplou vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouUit! Aplikace nesmí zasáhnout sousední kultury! 
 
První pomoc 
PUi požití - vypláchnout ústa čistou vodou, podat postiženému ca 0,5 l vlažné vody, pUípadně s 10 tabletami 
medicinálního uhlí. Nevyvolávat zvracení. Nepodávat zásadité přípravky. Neprodleně dopravit 
postiženého k lékaUi. Upozornit lékaře, že postiženému nesmí být podán atropin. 
PUi zasažení očí - vyplachovat velkým množstvím vody po dobu cca 15 minut a vyhledat lékaUe. 
PUi zasažení pokožky - zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. V pUípadě pUetrvávajícího podráždění 
vyhledat lékaUskou pomoc. Zasažená místa pokrýt sterilním obvazem. 
PUi nadýchání - vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit pUed chladem, 
rozepnout mu na hrudníku oděv 
 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče. 

V každém případě nejprve odstraňte potřísněný oděv. 

 
LékaUe vždy informovat o pUípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Terapii 
lze v pUípadě potUeby konzultovat s toxikologickým stUediskem nebo s naší dále uvedenou 24-hodinovou 
kontaktní službou: 
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Klinika nemocí z povolání Toxikologické informační stUedisko, Na bojišti 1 
128 08  Praha 2  
Tel. nepUetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402 

 
V pUípadě jakékoliv eventuelní nehody či havárie, týkající se pUípravku se, prosím, obraťte na adresu: 

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 
Tel.: (+420) 266 101 842; (+420) 266 101 844  fax (+420) 266 101 494 

 
V pUípadě nezbytné potUeby a naší eventuelní nedostupnosti na výše uvedené adrese obraťte se, prosím na 

24-hodinovou globální bezpečnostní službu Bayer CropScience: 
 

+44 1603 401 030 
 

Opatření při požáru 
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 

 
PUípravek není hoUlavinou. Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, nebo pískem 
či zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to pouze ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a 
jen tehdy, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nem]že uniknout z prostoru 
požáUiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veUejné kanalizace, podzemních vod, recipient] 
povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou p]du. 
PUi požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací pUístroje, neboť pUi hoUení m]že docházet ke 
vzniku toxických zplodin! 
 
 

Dodatková informace společnosti Bayer CropScience: 
 

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.  
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v 
textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných 
pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin. 
V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost 
jednotlivých zamýšlených složek. 
Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či 
skladováním přípravku. 

 


