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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

Metsuko 

 
Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně pšenice proti padlí 
travnímu, rzi a braničnatce plevové, k ochraně ječmene před padlím travním, rzí, hnědou skvrnitostí ječmene a 

rynchosporiovou skvrnitostí, k ochraně řepky olejky jarní proti hlízence a k ochraně řepky olejky ozimé proti 

fomové hnilobě brukvovitých a fomovému černání. 
 

KATEGORIE UŽIVATELŮ: Profesionální uživatel. 

NÁZEV A MNOŽSTVÍ ÚČINNÉ LÁTKY: metkonazol 60 g/l, (6 % hmot.) 
NÁZEV NEBEZPEČNÉ LÁTKY: uhlovodíky C10-C12, isoalkany, <2% aromatických uhlovodíků; alkoholy 

C6–C12, ethoxylované nebo alkoholy, C9–C11, ethoxylované; pentanol, rozvětvený a lineární 

 

OZNAČENÍ PŘÍPRAVKU: 

     
 

Nebezpečí 

 

H226 Hořlavá kapalina. 

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

H315 Dráždí kůži. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. 

P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. 

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P391 Uniklý produkt seberte. 

P405 Skladujte uzamčené. 

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.  
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EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 
 

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. 

(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 
 

DRŽITEL POVOLENÍ / OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONEČNÉ BALENÍ A OZNAČENÍ PŘÍPRAVKU 

NA OCHRANU ROSTLIN:  

Sumi Agro Czech s.r.o., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Česká republika (tel.: 261 090 281-6), web: 

www.sumi.cz 

 

PRÁVNÍ ZÁSTUPCE: Artemisa d.o.o., organizačná zložka, Trenčianska 58, 821 09 Bratislava, Slovenská 
republika 

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO PŘÍPRAVKU: 5958-0 

ČÍSLO ŠARŽE: uvedeno na obalu 

DATUM VÝROBY FORMULACE: uvedeno na obalu 

2D KÓD: uvedeno na obalu 

 

UFI: 6Q90-40EY-100R-EEN0 

 

DOBA POUŽITELNOSTI: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až + 20 °C 
 

MNOŽSTVÍ PŘÍPRAVKU V OBALU: HDPE kanystr se šroubovacím uzávěrem a přípravkem v množství 5 l a 

10 l. 
 

 

ZPŮSOB PŮSOBENÍ:  

Účinná látka metkonazol patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý 
preventivní, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé 

působení. 

Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání 
porostů. Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ/ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ: 

1) Plodina, 

oblast použití 
Škodlivý organismus, 

jiný účel použití 
Dávkování, 

mísitelnost 
OL 

(dny) 
Poznámka:  

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4)Pozn. 

 k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

ječmen padlí travní, rzi, hnědá 

skvrnitost ječmene, 

rynchosporiová skvrnitost 

1,5 l/ha 42 1) od: 31 BBCH, do: 

59 BBCH 

 

řepka olejka 

jarní 

hlízenka obecná 1,5 l/ha 56 1) od: 61 BBCH, do: 

65 BBCH 

 

řepka olejka 

ozimá 

fomová hniloba 

brukvovitých, fomové 
černání krčku řepky olejné 

1,2-1,5 l/ha 56 1) od: 16 BBCH, do: 

18 BBCH na 
podzim, 

od: 39 BBCH, do: 59 

BBCH na jaře 

 

pšenice padlí travní, rzi, 

braničnatka plevová 

1,5 l/ha 42 1) od: 31 BBCH, do: 

59 BBCH 

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní 

 



 
 
  Stránka 3 z 5 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

ječmen, pšenice, řepka olejka 200-600 l/ha postřik 1x 

 

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ: 

Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí volíme podle předpokládaného výskytu choroby. 
Přípravek vykazuje významný vedlejší vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky. 

 

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:  
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po 

sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak 

než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu 
účinné látky. 

 

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI A JINÁ OPATŘENÍ A OMEZENÍ S OHLEDEM NA OCHRANU ZDRAVÍ 

LIDÍ, NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ A SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými 

skupinami obyvatel. 
 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina Bez 

redukce 

Tryska 

50 % 

Tryska 

75 % 

Tryska 

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m) 

ječmen, pšenice, řepka olejka 4 4 4 4 

 

DALŠÍ OMEZENÍ:  

Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným 

přísunem čerstvého vzduchu. 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 

Doporučuje se při aplikaci použít traktor s uzavřenou kabinou pro řidiče alespoň typu 3 podle ČSN EN 15695-1. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci. 

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte 
a nekuřte. 

Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte. 

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak po skončení práce ochranný oděv vyperte a OOPP 
očistěte. 

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 

Zajistěte na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncertovaným přípravkem, dostatek čisté vody pro případnou 
první pomoc pro výplach očí. 

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. 

 

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY: 

Uvedeno v bodu: "Další údaje a upřesnění". 

 
ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO APLIKACI PŘÍPRAVKU: 

Uvedeno v bodu: "Další údaje a upřesnění". 

 

OSOBNÍ A OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY: 

Ochrana dýchacích orgánů:  vždy při otvírání obalů a ředění přípravku: alespoň vhodný typ filtrační polomasky 

např. s ventily proti plynům a částicím podle ČSN EN 405+A1 nebo k ochraně proti částicím podle ČSN EN 

149+A1, (typ FFP2 nebo FFP3); v ostatních případech není nutná, je-li práce prováděna ve venkovních prostorách. 
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Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 
420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1. 

Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166. 

Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo ČSN EN 13034+A1, resp. ČSN EN 
ISO 27065, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 

13688; při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra. 

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. 
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. 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 (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. 

Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče (alespoň typu 3 podle ČSN EN 
15695-1), OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení. 

 

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI: 

Všeobecné pokyny: Vždy při požití a vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo projeví-li se zdravotní 

potíže (nevolnost, bolest hlavy, bolest břicha, průjem, dýchací potíže, přetrvávající podráždění kůže nebo podezření 

na alergickou kožní reakci apod.), nebo v případě pochybností urychleně kontaktujte lékaře. 

Při bezvědomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, s 
mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. 

První pomoc při nadýchání: Přerušte práci, dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i 

duševní klid. Odložte kontaminovaný oděv. 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud 

možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte. 

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí 
vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí 

první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze 

znovu používat a je třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při náhodném požití: Nikdy nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchněte vodou (pouze je-li postižený 
při vědomí). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace 

ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. 
následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 

nebo 224 915 402. 

 

SKLADOVÁNÍ: 

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech při teplotách + 5 °C až + 20 °C v suchých, větratelných a 

uzamykatelných místnostech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od 

těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm, vysokou teplotou přímým slunečním zářením a sáláním. 
 

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ: 

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod. 
Prázdné obaly od přípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí vylévat a použije se pro přípravu 

postřiku. Obaly poté dejte k likvidaci ke spálení ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s 

teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku 

po předchozím smícháním s hořlavým materiálem (pilinami apod.). Zbytky postřikové kapaliny zředěné v poměru 
asi 1:5 likvidujte vystříkáním na okraji ošetřeného pozemku v místě vzdáleném od vodotečí, studní a rybníků. 

 

DALŠÍ ÚDAJE A UPŘESNĚNÍ:  

Příprava aplikační kapaliny: 

Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství vlijte do nádrže postřikovače zčásti naplněné 

vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. 
Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit 

koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. 



 
 
  Stránka 5 z 5 

Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně 
spotřebovat. 

 

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku 

1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače). 

2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu 

postřikovače). 
3. Opakujte postup podle návodu ˝2˝ ještě jednou. 

4. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 


