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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICIDNÍ MOŘIDLO. 
 

Monceren® 250 FS 
Mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu na ochranu brambor proti kořenomorce 
bramborové. 
 

 
Účinná látka: 
 

pencycuron 250 g/l 
tj. 1-(4-chlorbenzyl)-1-cyklo-pentyl-3-fenylmočovina 

 

  
R 43     Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 13  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
S 20/21  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 
S 24 Zamezte styku s kůží  
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody  
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 
S 46     Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení 
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí 
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo   
             bezpečnostní listy 
S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle  
              nebo obličejový štít 
 
Namořenou sadbu nelze zkrmovat ani potravinářsky zpracovávat 
 
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 předpisů), obsažené 
v přípravku:   pencycuron, ethandiol 
 

Registrační číslo:   3698-1 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str.50, D-40789 
Monheim, Německo 
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 CropScience AG 

 
Balení:                       PE-kanystr  5 l / HDPE-kanystr  10 l / HDPE-soudek 20 l 
 
 
Datum výroby:          uvedeno na obalu 
Číslo šarže:               uvedeno na obalu 
Datum expirace:       viz razítko na  obalu 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při skladování v originálních neotevřených obalech            
a dodržení podmínek skladování 
 
 

 
 

 

dráždivý
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Působení: 
MONCEREN

®
 250 FS je protektivně působící fungicid určený k mokrému moření bramborových hlíz 

proti kořenomorce bramborové. Ošetření sadby vede k vyšším výnosům hlíz, lepší kvalitě brambor a 
vyšší výtěžnosti zdravější sadby. 
 
Návod k použití: 

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka 

brambory kořenomorka bramborová 0,6 l/t sadby -- moření sadby 

 
Upřesnění podmínek aplikace: 
1) Přípravek se aplikuje neředěný formou ULV postřiku na hlízy tak, aby byl pokryt pokud možno celý 
jejich povrch. Ošetření se provádí na jaře při vyskladňování hlíz z  bramborárny a přípravě                
pro výsadbu. Vhodné jsou válečkové dopravníky, které umožňují otáčení hlíz. Na dopravník              
se připevní povolené postřikovací zařízení, které musí být seřízeno tak, aby postřikovací kužel pokryl 
celou plochu dopravníku. K zabránění eventuálního úletu postřikové jíchy je třeba zařízení vybavit 
impregnovanou látkou. Moření hlíz do zásoby – i u sadby raných brambor určených k předklíčení       
je možné. 
2) Ošetření se provádí během výsadby brambor povolenými aplikátory umístěnými na sazeči.  
Příslušné množství přípravku (např. při 25 q sadby/ha 1,5 l přípravku/ha) zředěné 60 – 80 l vody/ha   
se aplikuje na hlízy padající do brázdy. 
 
 
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a zvířat, první pomoc: 
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití! 
 
Při práci s přípravkem používejte výhradně doporučené ochranné prostředky: 
Ochrana dýchacích orgánů: čtvrtmaska podle ČSN EN 133 a ČSN EN 136 s filtrem proti organickým 
parám (ČSN EN 140)  
Ochrana očí a obličeje: uzavřené ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít (ČSN EN 166)   
Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN 
EN 13034+A1 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340. 
Ochrana hlavy: čepice se štítkem nebo klobouk  
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí 
podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 
Ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 
20346 nebo ČSN EN ISO 20347 
Při přípravě mořící směsi použít navíc zástěru z PVC či pogumovaného textilu 
 
Kontaminované ochranné pracovní prostředky před dalším použitím vyperte nebo vyčistěte popř. 
postupujte podle doporučení výrobce. 
Při práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí celého těla teplou vodou a 
mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit! 
 
Zkrmování namořené sadby je zakázáno !  
Pytle s namořenou  sadbou nesmí být použity k jiným účelům a musí být zřetelně označeny: 
 

POZOR ! Brambory namořeny přípravkem MONCEREN 250 FS na bázi 
pencycuronu.  
Namořené brambory nesmí být použity  ke konzumním ani krmným účelům!  

 
Pytle od namořené sadby musí být likvidovány stejným způsobem, jako nepoužitelné zbytky přípravku. 
 
 
První pomoc: 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má 
křeče.  
V každém případě nejprve odstranit potřísněný oděv. 
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Při nadýchání – okamžitě přerušit práci, opustit zamořený prostor, odstranit potřísněný oděv, zajistit 
klidovou polohu a ochranu před chladem 
Při zasažení pokožky – odstranit potřísněný oděv, zasažená místa důkladně omýt teplou vodou          
a mýdlem 
Při zasažení očí – neprodleně vypláchnout dostatečným množstvím vody, vyhledat lékařskou pomoc 
Při požití – v případě náhodného požití podat postiženému 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 litru vlažné 
vody a postiženého neprodleně dopravit k lékaři 
 
Lékaře vždy informovat o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. 
Terapii lze v případě potřeby konzultovat s toxikologickým střediskem nebo s naší dále uvedenou      
24-hodinovou kontaktní službou: 
 

Klinika nemocí z povolání Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1 
128 08  Praha 2, tel. (+420) 224 919 293; 224 915 402 

 
 

V případě jakékoliv eventuelní nehody či havárie, týkající se přípravku 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 případě nezbytné potřeby a naší eventuelní nedostupnosti na výše uvedené adrese obraťte se, 

prosím na 24-hodinovou globální bezpečnostní službu Bayer CropScience: 
 

+44 1603 401 030 
 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí 
Přípravek je pro ryby a ostatní vodní organismy toxický 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, 
necílových členovců,  půdních makroorganismů a mikroorganismů  a necílových rostlin 
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 
 
 
Podmínky správného skladování  
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných 
skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů 
od těchto látek. Chránit před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Při správném skladování v 
původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby. Výrobce 
nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku. 
 
 
Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, vč. namořených hlíz a mořící kapaliny 
Prázdné obaly od přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním 
s teplotou ve 2. stupni 1200 – 1400 °C a čištěním plynných zplodin. Případné nepoužité zbytky 
přípravku se po smísení s pilinami spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Pytle od 
namořené sadby nesmí být použity k jiným účelům a musí být likvidovány ve schválených zařízeních 
za stejných podmínek jako zbytky přípravku. 
 
 
Opatření při požáru 
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
Přípravek není hořlavinou. 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 nemůže 
uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, podzemních 
vod, recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. 
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Při hašení požáru používat v dobře větraných prostorách ochrannou obličejovou masku, v uzavřených 
prostorách izolační dýchací přístroj  neboť při hoření může 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. 

 


