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Přípravek na ochranu rostlin pro profesionální uživatele 
 

MIXANIL 
 
Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) 
k ochraně brambor proti plísni bramborové. 
 
Držitel rozhodnutí: 
Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (Milan), Itálie, (+3ř-02-35378207) 
Distributor pro ČR:  
Sumi ůgro Czech s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4, (tel.: 261 090 281) 
Číslo povolení: 5007-0 
 
Účinná látka: 
chlorthalonil (ISO) 375 g/l (31,9%) 
cymoxanil (ISO) 50 g/l (4,3%) 
 

 
Varování 
 
H332 Zdraví škodlivý pUi vdechování 
H335 M]že zp]sobit podráždění dýchacích cest. 
H31ř Zp]sobuje vážné podráždění očí. 
H317 M]že vyvolat alergickou kožní reakci. 
H351 PodezUení na vyvolání rakoviny. 
H361fd PodezUení na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P261 Zamezte vdechování par. 
P2Ř0 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. 
P304+P340 PTI VDECHNUTÍ: PUeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej 
v klidu v poloze usnadňující dýchání. 
P302+P352 PTI STYKU S K¥ŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P312 Necítíte-li se dobUe, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMůČNÍ STTEDISKO nebo 
lékaUe. 
P501 Odstraňte obsah/obal pUedáním oprávněné osobě.  
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 
životní prostUedí. 
SP1 Neznečišťujte vody pUípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zaUízení v 
blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 
OP II. st. PUípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdroj] podzemní a 
povrchové vody. 
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PUípravek nevyžaduje specifická opatUení z hlediska ochrany ptactva, suchozemských 
obratlovc], včel, necílových členovc], necílových rostlin, p]dních makroorganism] a p]dních 
mikroorganism]. 
PUípravek m]že být používán pouze profesionálním uživatelem. 
PUed použitím si pUečtěte pUiložený návod k použití. 
 
Množství přípravku:  
1 l HDPE/EVOH láhev, šroubovací uzávěr  
5 l HDPE/PA kanystr, šroubovací uzávěr 
10 l HDPE/EVOH kanystr, šroubovací uzávěr  
20 l kanystr (plech), šroubovací uzávěr 
 
Číslo šarže/Datum výroby: uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 až + 30 °C. 
 
Informace o první pomoci: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v pUípadě pochybností uvědomte 
lékaUe a poskytněte informace ze štítku nebo pUíbalového letáku. 
První pomoc při nadýchání aerosolu: PUerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. 
Dopravte postiženého mimo ošetUovanou oblast. PUetrvávají li dýchací potíže nebo objeví-li se 
jiné zdravotní potíže, vyhledejte lékaUskou pomoc. 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky 
umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobUe opláchněte. PUi pUetrvávajícím 
podráždění, nebo podezUení vzniku alergické kožní reakce, vyhledejte lékaUskou pomoc. 
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a 
současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 15 minut velkým množstvím vlahé 
tekoucí čisté vody. PUetrvávají-li pUíznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku 
apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékaUskou pomoc, kterou je tUeba vyhledat vždy, 
jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaktní čočky nelze znovu používat a je 
tUeba je zlikvidovat. 
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou; pUípadně dejte vypít asi 
sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.  
PUi vyhledání lékaUského ošetUení informujte lékaUe o pUípravku, se kterým postižený 
pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V pUípadě potUeby lze další postup pUi první pomoci (i 
event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: 
Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 
 
 
 
Působení přípravku: 
MIXANIL je listový fungicid obsahující směs účinných látek s rozdílným mechanismem 
p]sobení: systémový cymoxanil a protektivní chlorthalonil. P]sobí preventivně a kurativně. 
Zabraňuje klíčení spor a inhibuje r]st mycelia. PUípravek je určen na ochranu brambor proti 
plísni. 
 
Povolené použití: 
Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL 

(dny) 
Poznámka 

brambor  plíseň bramborová 2 l/ha 35 optim. BBCH 40 a 40-Řř preventivně 
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pUi zapojení porostu nebo na počátku 
výskytu 

OL (ochranná lh]ta) je dána počtem dn], které je nutné dodržet mezi termínem poslední 
aplikace a sklizní. 
 
Aplikační poznámky: 
Dávka vody: 300 - 450 l/ha 
Maximální počet aplikací v plodině: 2x 
Interval mezi aplikacemi: min. 7-10 dní 
Možný vliv aplikace pUípravku na kvalitu rostlinných produkt] konzultujte s držitelem 
povolení. 
PUípravek nelze použít v množitelských porostech! 
PUípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 
PUípravek se aplikuje pozemně. 
 
Další doporučení pro aplikaci: 
Termín aplikace: BBCH 40 a BBCH 40-89 
Proti plísni bramborové aplikujte preventivně pUi zapojení porostu v Uádcích, nebo co nejdUíve 
na počátku výskytu choroby. Opakujte ošetUení během 7-10 dní, kratší intervaly použijte 
v pUípadě silného infekčního tlaku nebo v pUípadech, kdy jsou plodiny zavlažovány. 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových 
organismů: 
MIXANIL bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% 
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism] (m) 
brambory 4 4 4 4 
S ohledem na ochranu vodních organism] je vyloučeno použití pUípravku na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám. 
 
Příprava postřikové kapaliny: 
PUi pUípravě aplikační kapaliny dbejte na d]kladné vypláchnutí pUípravku z obalu, aby 
nedocházelo ke snížení koncentrace pUi pUípravě aplikační kapaliny. 
PUed použitím pUípravek d]kladně protUepejte. OdměUené množství vlijte do nádrže 
postUikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postUikovače na 
stanovený objem vodou. PUi aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postUikové 
kapaliny. Kapalinu je tUeba neustále udržovat v pohybu mícháním. PUed aplikací 
zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. PUipravenou postUikovou kapalinu je nutné 
bezodkladně spotUebovat. 
 
Čištění aplikačního zařízení: 
ůby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetUovaných postUikovačem, ve kterém byl 
pUípravek, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postUikovače odstraněny ihned po 
skončení postUiku podle následujícího postupu: 
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu 
nádrže postUikovače). 
2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zaUízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou 
objemu nádrže postUikovače), pUípadně s pUídavkem čistícího prostUedku. V pUípadě použití 
čistících prostUedk] postupujte dle návodu na jejich použití. 
3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.  
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4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně pUed zahájením a po ukončení proplachování. 
 
Skladování 
PUípravek skladujte pouze v uzavUených originálních a neporušených obalech, v dobUe 
větratelných a uzavUených skladech pUi teplotách + 5 až + 30 °C, odděleně od potravin, krmiv, 
hnojiv, dezinfekčních prostUedk] a obal] od těchto látek. PUípravek chraňte pUed vlhkem, 
mrazem a pUímým slunečním záUením. 
PUípravek, 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 
pUípravku pro tento účel zajistí vlastník pUípravku u akreditované laboratoUe pro pUípravky na 
ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu pUípravku. 
 
Likvidace obalů a zbytků: 
PUi likvidaci zbytk] a použitých obal] nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty 
povrchových vod.  
S použitými obaly se nakládá jako s nebezpečným odpadem, zneškodňují se ve spalovnách 
pro nebezpečné látky, vybavených dvoustupňovým spalováním pUi teplotě 1200 °C ve druhém 
stupni a s následným čištěním plynných zplodin nebo v jiném zaUízení schváleném pro 
zneškodňování nebezpečných odpad], postupuje se pUi tom podle zákona o odpadech a podle 
prováděcích pUedpis] o zneškodňování odpad]. 
PUípadné zbytky pUípravku po pUedchozím nasáknutí do hoUlavého materiálu (piliny apod.) se 
spálí ve spalovně stejných parametr] jako pro obaly.  
PUípadné zbytky oplachové kapaliny nebo postUikové jíchy se naUedí 1:5 vodou a vystUíkají na 
ošetUovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty 
povrchových vod. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Osobní ochranné pracovní prostUedky pUi pUípravě aplikační kapaliny a pUi aplikaci: 
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. 
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 
nebezpečí podle ČSN EN 420+ů1 s uvedeným kódem podle pUílohy ů k ČSN EN 374-1. 
Ochrana očí a obličeje: není nutná 
Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu napU. podle ČSN EN 
14605+ů1 nebo podle ČSN EN 13034+ů1, popU. podle ČSN EN ISO 13řŘ2-1, nebo jiný 
ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 
13688. 
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. 
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (napU. 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 (napU. protržené rukavice) je tUeba urychleně 
vyměnit. 
PostUik provádějte jen za bezvětUí nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
Opětovný vstup na ošetUený pozemek je možný minimálně až druhý den po aplikaci. 
PUi práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostUedk] a do d]kladného 
umytí nejezte, nepijte a nekuUte. 
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP 
pUed dalším použitím vyperte resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, d]kladně 
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očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). U textilních prostUedk] 
se pUi jejich praní/ošetUování Uiďte piktogramy/symboly umístěnými zpravidla pUímo na 
výrobku. 
PUi pUípravě aplikační kapaliny ani pUi provádění postUiku nepoužívejte kontaktní čočky. 
Práce s pUípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.  
Osobám alergickým se nedoporučuje práce s pUípravkem. 
 
PUípadný požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, event. pískem nebo 
zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, ne silným proudem. 
Je tUeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla pUi hašení požáru 
eventuelně použita, neunikla z prostoru požáUiště do okolí, zejména nepronikla do veUejné 
kanalizace, zdroj] spodních vod a recipient] povrchových vod a nezasáhla zemědělskou 
p]du. 
D]ležité upozornění: PUi požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací pUístroje, neboť 
pUi hoUení mohou vznikat toxické zplodiny!  
 
MimoUádná opatUení v pUípadě nehody: 
Zabraňte úniku do vody a p]dy. Kontaminované plochy pokryjte vrstvou absorpčního 
materiálu. Kontaminovaný absorbent umístit ve vhodných uzavíracích nádobách a tyto uložit 
pUed likvidací na vhodném schváleném místě. K odstranění z podlahy a ostatních povrch], 
použijte vlhký hadr. Do uzavíratelných nádob také umístit všechny použité čistící pom]cky, 
kontaminované oděvy a pUedměty. 


