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PTÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - INSEKTICIDNÍ  MOTIDLO OSIVA 
 
 

Poncho® 600 FS 
 
Mořidlo ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně kukuřice proti drátovcům (larvám 
kovaříkovitých). 
 
 
Účinná látka:  clothianidin 600 g/l, 
                     tj. (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine 
              

  
   

R 22  Zdraví škodlivý při požití 
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
 
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 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo obličejový štít 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí 
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 
bezpečnostní listy 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 
prostředí. 
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití! 

 
Nebezpečné látky (§ 20 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění  pozdějších předpisů), obsažené 
v přípravku: clothianidin, ethoxylovaný mastný alkohol 
 
 

Registrační číslo: 4617-0 
 
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 a kapacita:  HDPE-kanystr  5, 10, 15 a 25 l / HDPE-sud  200 l 
 
 
Datum výroby:          uvedeno na obalu 
Číslo šarže:               uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby při správném skladování v původních neporušených 
   obalech  
Datum expirace:      viz razítko na kanystru a sudu  
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Působení: 
Poncho® 600 FS obsahuje účinnou látku clothianidin ze skupiny neonikotinoidů, která působí jako 
kontaktní a požerový jed. Účinek této látky je směřován na centrální nervový systém hmyzu, kde 
způsobuje blokování postsynaptických acetylcholinových receptorů. 
Clothianidin má systémový a dlouhodobý účinek. Vytváří v půdě okolo kořenů ochrannou zónu a 
zároveň je akropetálně rozváděna i do nadzemních částí rostlin. Díky tomu účinkuje proti škůdcům 
podzemních částí rostlin i proti některým časným škůdcům nadzemních částí rostlin kukuřice. 
 
 
Návod k použití: 

Plodina Škodlivý organismus Dávkování 
Ochranná 

lhůta  
(dny) 

Poznámka 

kukuřice 
larvy kovaříkovitých- 
drátovci 

8,4 ml/10 000 
semen 

AT 

moření osiva;  
možno kombinovat  
s Vitavax 2000  
(2,5 l/t osiva) 

 
UpUesnění podmínek aplikace: 
Aplikujte v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro moření osiva kukuřice a 
pouze na profesionálních zařízeních pro moření osiva. Přípravek je možné v případě potřeby ředit 
vodou. Dávka vody závisí na technických parametrech mořičky a konkrétním technologickém postupu 
moření. 
 
Přípravek Poncho 600 FS je možné na osivo kukuřice aplikovat současně s přípravkem Vitavax 2000, 
který je určený pro fungicidní moření.  
 
Osivo kukuřice namořené přípravkem Poncho 600 FS doporučujeme vysévat v dávce nejvýše 
100 000 semen/ha. 
 
U namořeného osiva nesmí být množství prachu vyšší než 1,3 g / 100 000 zrn (stanoveno podle 
Heubachovy metody). 
 
Přípravkem neošetřujeme již předtím mořené osivo. 
 
Mořidlo je vhodné aplikovat společně s pomocným prostředkem v souladu s aktuálním doporučením 
držitele registrace přípravku Poncho 600 FS. Pomocný prostředek zvyšuje otěruvzdornost a omezuje 
prašnost namořeného osiva. 
 
Namořené osivo neplňte do již dříve použitých obalů (pytlů). 
 
Při manipulaci s namořeným osivem se vyhněte jeho mechanickému poškození, obaly (pytle) nesmí 
být spouštěny z výšky, nepoužívejte šnekové dopravníky apod. 
 
 
Obaly (pytle) s osivem ošetřeným přípravkem Poncho 600 FS musí být označeny informací, že osivo 
bylo ošetřeno účinnou látkou clothianidin.  
Na obalech (pytlech) musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným 
přípravkem Poncho 600 FS. 
 
 

POZOR! Osivo namoUeno pUípravkem PONCHO 600 FS na bázi clothianidinu. 
 

NamoUené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům! 
 

Obaly (pytle) od namoUeného osiva musí být Uádně označeny, nesmí být použity k jiným 
ůčelům a musí být zlikvidovány ve schválených zaUízeních. 
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Antirezistentní strategie: 
SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 

látku typu neonikotinoidů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným 
mechanismem účinku.  

 
Max. počet ošetření za sezónu: 1x  
 
 
Čištění moUícího zaUízení: 
Provádí se v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro daný typ mořičky. 
 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostUedí 
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 
SPe 5 Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců namořené osivo zcela zapravte do půdy; 
zajistěte, aby namořené osivo bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraveno 
do půdy 
SPe 6 Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců rozsypané  namořené osivo odstraňte 
Přípravek je nebezpečný pro ptáky, suchozemské obratlovce a necílové členovce. 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel, půdních makroorganismů, půdních 
mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin 
 
Za účelem ochrany včel použijte pouze profesionální zařízení pro moření osiva. Při setí pomocí 
pneumatických secích strojů použijte výhradně ty, které jsou k tomuto účelu doporučené SRS. 
 
Při plnění zásobníku secího stroje osivem zabraňte úniku prachu do okolního prostoru.  
 
Mořené osivo nevysévejte, jestliže hrozí nebezpečí zanesení prachu na kvetoucí porosty. Nevysévejte 
osivo v blízkosti pozemků s kvetoucími porosty, pokud leží ve směru větru. 
 
 
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 mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku 
za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku. 
 
 
Způsob likvidace obalu, neupotUebitelných zbytků, vč. namoUeného osiva a moUící kapaliny a 
oplachových vod: 
Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jakémukoliv účelu! Prázdné obaly se důkladně 
vypláchnou vodou, která se následně použije pro přípravu mořící kapaliny. Poté se spálí ve schválené 
spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém stupni a čištěním 
plynných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku.  
Pytle od namořeného osiva nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány ve schválených 
zařízeních jako neupotřebitelné zbytky přípravku. 
 
 
Bezpečnostní opatUení pro ochranu člověka a zvíUat, první pomoc: 
Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům. 
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. 
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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 s namořeným osivem je nutno použít ochranný oděv a rukavice. 
Při práci a po jejím skončení až do vysvlečení pracovního oděvu a důkladného umytí mýdlem a teplou 
vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit.  
 
 
První pomoc: 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má 
křeče. V každém případě nejprve odstranit potřísněný oděv. 
 
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, konzultovat s lékařem 
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: 
 

 
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) 543 254 219  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 

 
 
OpatUení pUi požáru 
Přípravek není hořlavinou. Pokud se dostane do ohniska požáru hasí se nejlépe hasební pěnou, 
hasebním práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou 
jemného zmlžování nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, 
aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z  prostoru požářiště do okolí a zvláště             
aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních vod ani recipientů povrchových 
vod  a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. 
Při hašení požáru v dobře větraných prostorách používejte ochrannou obličejovou masku, v 
uzavřených prostorách používejte izolační dýchací přístroj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klinika nemocí z povolání Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1 
128 08  Praha 2, 
Tel. nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402 
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Dodatková informace společnosti Bayer CropScience: 
 
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.  
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách, které nejsou uvedeny v textu této etikety 
anebo v písemných doporučeních společnosti Bayer CropScience, platných pro aplikaci 
dodávaných přípravků na ochranu rostlin. 
Přípravek nesmí být míšen s žádnými pesticidními přípravky s výjimkou jiných mořidel, 
které doporučujeme pro rozšíření spektra účinnosti. 
Nepoužívejte žádné kombinace s pomocnými látkami, které nejsou uvedeny v textu etikety 
anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci 
dodávaných přípravků na ochranu rostlin. 
Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či 
skladováním přípravku. 


