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Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov 

SACRON WG
®
 

 

 

Fungicíd so systémovým účinkom vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ochranu 

zemiakov proti plesni zemiakovej.. 

 

ÚČINNÁ LÁTKA: 

Cymoxanil 450 g/kg t.j. 1-[(E/Z)-2-kyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylmočovina 

(45% hm) 

  

   

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: cymoxanil CAS 

č.:57966-95-7 

 

OZNAČENIE PRÍPRAVKU: 

 

   

   

GHS07 GHS08 GHS09    

 

Pozor  

 

 

H302 

H361fd 

 

H373 

H411 

EUH208 

Škodlivý po požití. 

Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania 

nenarodeného dieťaťa. 

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Obsahuje cymoxanil. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

EUH401  Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre 

zdravie ľudí a životné prostredie. 

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.  

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. 

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P308+P313  PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

P391 Zozbierajte uniknutý produkt. 

P405 Uchovávajte uzamknuté. 

P501                    Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 
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SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z 

poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). 

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na jeho použitie. 

 

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo       

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné. 

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.  

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý 

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy 

Vč3  Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní 

návodu na použitie. 

Prípravok je pre populáciu Typhlodromus pyri škodlivý; pre populáciu Aphidius rhopalosiphi 

s prijateľným rizikom 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo 

voľnej prírode! 

Uložte mimo dosahu zvierat! 

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe. 

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ 

ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI! 

 

Výrobca: UPL Europe Ltd, The Centre 1st Floor, Birchwood Park, 

Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Spojené kráľovstvo 

 

Držiteľ autorizácie:  UPL Europe Ltd, The Centre 1st Floor, Birchwood Park, 

Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Spojené kráľovstvo 

  

Poverený zástupca: F&N Agro Slovensko s.r.o. 

Jašíkova 2 

821 03 Bratislava 

  

Číslo autorizácie ÚKSÚP:     

 
16-02-1741 

Dátum výroby: uvedené na obale 

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale 

Balenie:  20x 500 g hliníkové vrecká vložené do lepenkovej škatule                                             

  

Doba použiteľnosti:  2 roky od dátumu výroby 
 

® SACRON je registrovaná ochranná známka spoločnosti UPL Europe Ltd 

 

PÔSOBENIE  PRÍPRAVKU 

SACRON WG obsahuje účinnú látku cymoxanil patriacu do chemickej skupiny acylmočovín, ktorá 

má lokálne systémový účinok a poskytuje preventívnu a kuratívnu ochranu. Účinná látka do listov 

rýchlo penetruje a následne  je tanslaminárne rozvádzaná naprieč listom. Cymoxanil preukazuje 

niekoľko spôsobov účinku, medzi ktoré patrí inhibícia syntézy nukleových kyselín, znižuje 

permeabilitu bunkových membrán, obmedzuje dýchanie a narušuje syntézu serínu, glycínu a 
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cystidínu. To následne vedie k inhibícii rastu mycélia, redukcii sporulácie a klíčenia spór. 

Cymoxanil má krátko trvajúci účinok a poskytuje ochranu minimálne 7 dní, SACRON WG treba 

aplikovať iba v tank-mix zmesi v registrovanej dávke. Pri praktickom používaní sa SACRON WG 

pridáva k základným fungicídom pri preventívnej ochrane v tých prípadoch, keď je riziko infekcie 

vysoké alebo keď je potrebný kuratívny účinok. Kombinácia dvoch účinných látok tiež pomáha 

znížiť selekciu a nárast rezistentných kmeňov patogénnych húb. Ak napadnutie chorobou je už 

silné, fungicidy pre zemiaky nemôžu poskytnúť kompletnú ochranu voči plesni zemiakovej. 

 

NÁVOD NA POUŽITIE  

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná 

doba 

Poznámka 

zemiak Pleseň zemiaková 0,22 kg 7 Od BBCH 21 do 

BBCH 95 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU 

Dávka vody:200-600 l/ha, vyššiu dávku vody používajte ak je porast hustý 

Maximálny počet aplikácií: 8 za sezónu, interval medzi aplikáciami: 7-10 dní.. Prvú aplikáciu robte 

pri objavení sa prvých príznakov choroby alebo na základe signalizácie. Pokiaľ signalizácia nebola 

vydaná, postrek treba urobiť pred uzatvorením riadkov.  

SACRON WG sa používa iba v tank-mix zmesi s iným kontaktným preventívnym fungicídom s 

účinnou látkou,  ako je mancozeb alebo maneb v aplikačnej dávke registrovanej pre ochranu proti 

plesni zemiakovej. Odporúča sa pridávať SACRON WG k preventívnym kontaktným fungicídom 

podľa racionálneho spôsobu ošetrovania,  najmä keď riziko napadnutia je vysoké, alebo keď sa 

požaduje kuratívny účinok. Pri rozhodovaní o termíne ošetrovania a rozhodnutí,  ktorý kontaktný 

fungicíd bude aplikovaný v tank-mix zmesi so SACRON WG treba brať do úvahy ako rozšírenie 

patogéna v poraste,  tak aj podmienky pre jeho rozvoj. Prvú aplikáciu treba vykonať na základe 

signalizácie, alebo najneskôr  hneď,   ako sa objavia prvé príznaky patogéna.  Pokiaľ signalizácia 

nebola vydaná, postrek treba vykonať pred uzatvorením riadkov. Aplikáciu treba opakovať každých 

7 - 14 dní v závislosti od výskytu choroby a podmienok vhodných pre šírenie infekcie.  Ošetrovanie 

v intervale 7 dní je potrebné dodržať v prípade veľkého rizika výskytu plesne zemiakovej a a pokiaľ 

sa v ďalšom týždni predpokladajú dažďové zrážky. Vysoké riziko výskytu plesne zemiakovej 

nastáva za podmienok rýchleho rastu, zavlažovania porastu, intenzívneho pestovania zemiakov, 

používania citlivých odrôd, keď je ohlásená signalizácia výskytu plesne alebo pri jej výskyte v 

poraste. Dlhšie intervaly sa odporúčajú v prípade suchších podmienok. Zavlažovanie plodín zvyšuje 

riziko výskytu plesňových chorôb a plodiny majú byť ošetrované tank-mix zmesami prípravku 

SACRON WG s kontaktným fungicídom bez meškania po ukončení zavlažovania. 

 

SACRON WG sa používa iba v tank-mix zmesi s iným kontaktným preventívnym fungicídom s 

účinnou látkou ako je mancozeb v aplikačnej dávke registrovanej pre ochranu proti plesni 

zemiakovej. Odporúčame pridávať SACRON WG k preventívnym kontaktným fungicídom,  najmä 

keď riziko napadnutia je vysoké, alebo keď je potrebný kuratívny účinok. Pri rozhodovaní o 

termíne ošetrovania v tank-mix zmesi so SACRON WG, treba brať do úvahy ako rozšírenie 

patogéna v poraste tak aj podmienky pre jeho rozvoj.   

 

Neaplikujte na ovlhčené listy, alebo keď sa očakáva dážď. Do ošetreného porastu nevstupujte skôr, 

kým porast neobschne. 
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INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI 

A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH 

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY 

Pri dodržaní odporúčanej dávky nemá aplikácia prípravku SACRON WG žiadny negatívny vplyv 

na rastliny alebo rastlinné produkty. Je možné ho použiť u všetkých odrôd zemiakov ako aj 

u zemiakov pestovaných na sadbu.  

  

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE  
V prípade,  ak sa na tom istom pozemku niekoľko rokov používajú fungicídy s rovnakým spôsobom 

účinku, môžu sa vyskytnúť rasy patogéna so zníženou citlivosťou, ktoré prežívajú, rozmnožujú sa a 

stanú sa na tomto pozemku dominantné. Preto sa odporúča používať na ochranu tiež fungicídy s 

iným mechanizmom účinku. 

 

VPLYV NA ÚRODU 

Pri dodržaní odporúčanej dávky nemá aplikácia prípravku SACRON WG
 
 žiadny negatívny vplyv 

na výšku a kvalitu produkcie. 

 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY 

Keďže prípravok SACRON WG je fungicíd bez zaznamenaných prejavov fytotoxicity, nemá 

herbicídnu aktivitu a nepredstavuje riziko voči následným, náhradným ani susediacim plodinám. 

 

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY 

Pri dodržaní aplikačnej dávky nemá prípravok SACRON WG negatívny vplyv na užitočné a iné 

necieľové organizmy. 

 

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV 

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku 

homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a 

doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré 

spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pri aplikácii 

zabezpečte stále miešanie postrekovej kvapaliny. SACRON WG je kompatibilný s WG a WP 

formuláciami prípravkov obsahujúcimi mancozeb. Pri používaní iných fungicídov sa riaďte 

pokynmi uvedenými na ich etikete alebo návodom na použitie. 

 

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely! 

 

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA 

Po skončení postrekovania, nádrž postrekovača vrátane celého postrekovacieho systému očistite 

vodou. Nádrž, čerpací a filtračný systém a postrekovacie ramená vypláchnite aspoň trikrát vodou v 

množstve zodpovedajúcom najmenej 20% objemu nádrže. Miešacie zariadenie nechajte zapnuté 

aspoň 2 minúty. Oplachovú tekutinu vystriekajte na ošetrenom pozemku tak, aby nemohli byť 

zasiahnuté zdroje podzemnej vody ani recipienty povrchových vôd. Pravidelné čistenie vonkajšej 

strany postrekovača má byť súčasťou bežného operačného postupu vykonávaného na okraji 

ošetrovaného pozemku. 
 

BEZPEČNOSTNÉ  OPATRENIA 

Príprava postreku: používajte ochranný pracovný oblek, rukavice odolné voči chemikáliám, 

gumové topánky, zásteru z pogumovaného textilu, ochrannú masku na ochranu dýchacích orgánov 

Aplikácia: Ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, respirátor, ochranný štít na 

tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného 
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obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite! Pracovný odev a osobné 

ochranné pracovné prostriedky pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite (podľa odporúčaní 

výrobcu). Pri praní/ošetrovaní/čistení textilných prostriedkov sa riaďte piktogramami/symbolmi 

umiestnenými zvyčajne priamo na výrobku. 

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich. 

Pracovníci vstupujú do ošetrených plodín až po vyschnutí postreku na rostlinách. Pracovníci majú 

oblečený normálny pracovný odev- dlhé nohavice, dlhý rukáv. 

Prípadný požiar je možné hasiť oxidom uhličitým, chemickou hasiacou penou, chemickým 

hasiacim práškom. Vodu je možné použiť na chladenie obalov vo forme jemnej hmly, nikdy nie 

silným prúdom a iba vtedy, ak je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže 

uniknúť z priestoru požiariska do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných 

vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdy. 

Dôležité upozornenie: 
Pri hasení požiaru používať ochranné pomôcky pre celkovú ochranu tela a izolačné dýchacie 

prístroje, pretože pri horení môžu vznikať toxické splodiny. 

 

PRVÁ  POMOC 

V prípade ak sa vyskytnú zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností upozornite lekára a 

poskytnite mu informácie z tejto etikety/štítku alebo príbalového letáku. 

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: 

Prerušte expozíciu, zabezpečte telesný a duševný pokoj. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte 

lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie. 

Po zasiahnutí pokožky: 

Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a 

mydlom, pokožku dobre opláchnite. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku 

pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie. 

Po zasiahnutí očí: 

Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Pri otvorených viečkach 10 minút 

vyplachujte - najmä priestory pod viečkami - čistou a podľa možnosti vlažnou tečúcou vodou. Ak 

pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie, pocit cudzieho telieska v oku a pod.) bez meškania 

vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske ošetrenie). Kontaminované kontaktné 

šošovky sa nemôžu už viac používať, treba ich zlikvidovať. 

Pri náhodnom požití: 

Ústa vypláchnite vodou (iba v prípade ak postihnutý nie je v bezvedomí a nemá kŕče); 

nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok / etiketu prípadne obal 

prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov. 

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o 

poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (aj prípadnú 

následnú liečbu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel:  

02 / 54 77 41 66). 

 

SKLADOVANIE 

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v zamknutých, suchých a vetrateľných 

skladoch oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, silných kyselín a obalov 

od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným 

svetlom a prehriatím. Udržujte medzery medzi regálmi/paletami. 

 

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV 
Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.  

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú 
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však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako 

nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický 

zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako 

nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. 

  

 

 

 

 


