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P�ÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - FUNGICID. 

Falcon® 460 EC 
Post�ikový fungicidní p�ípravek ve form� emulgovatelného koncentrátu k ochran� pšenice a je�mene proti 
houbovým chorobám a révy vinné proti padlí révovému. 

 
Ú�inná látka:  spiroxamine  250 g/l 
                          tj. 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro [4.5]dekan-2-ylmethyl (ethyl)(propyl)amine  

                      tebuconazole  167 g/l 
tj. (RS)-1-p-chlorfenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol 

 

                      triadimenol  43 g/l 
 tj. (1RS,2RS,1RS,2SR)-1-(4-chlorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-butan-2-ol 

 

  
R 34  Zp�sobuje poleptání 
R 63  Možné nebezpe�í poškození plodu v t�le matky 
R 20/21/22  Zdraví škodlivý p�i vdechování, styku s k�ží a p�i požití  
R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky  
ve vodním prost�edí  
 
M�že vyvolat alergickou reakci – obsahuje spiroxamine 
Ho�lavá kapalina IV. t�ídy dle �SN 65 02 01 
 
S 2 Uchovávejte mimo dosah d�tí 
S 13 Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv 
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 23 Nevdechujte páry a aerosol post�iku 
S 24  Zamezte styku s k�ží 
S 25  Zamezte styku s o�ima 
S 26 P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou 
pomoc 
S 28 P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým množstvím vody  
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem 
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
obli�ejový štít 
S 45 V p�ípad� nehody nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc 
(je-li možno, ukažte toto ozna�ení) 
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prost�edí 
S 61 Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe�nostní 
listy 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro �lov�ka a životní prost�edí 
 

 
Nebezpe�né látky (§ 20 zákona �. 434/2005 Sb.), obsažené v p�ípravku: spiroxamine, tebuconazole, 
triadimenol, gamma-butyrolakton, arylethylfenylpolyglykolether, N,N-dimethyldekanamid    
 
Registra�ní �íslo:    4324-5 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Monheim, SRN 
Právní zástupce v �R/1. distributor: Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9; tel. 266 101 842 
 je registrovaná ochranná známka spole�nosti Bayer CropScience AG 

 

žíravý 

 

nebezpe�ný pro  
životní pr ost�edí 
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Balení:                       
Materiál:  HDPE 
Typ a velikost:  12x 1 l láhev; 4x5 l kanystr 
 
Datum výroby:        uvedeno na obalu 
�íslo šarže:             uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby p�i skladování v originálních neotev�ených obalech a dodržení 
podmínek skladování. 
 
P�sobení: 
Falcon 460 EC je kombinovaný fungicid s velmi dobrým protektivním a kurativním  ú�inkem a dlouhým 
reziduálním p�sobením. Všechny t�i ú�inné látky mají systémový ú�inek a v ú�innosti se vzájemn� 
podporují a dopl�ují. P�ípravek p�sobí proti širokému spektru houbových chorob, a to v�etn� fuzarióz 
klas� obilnin (Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, atp.).   
 
Návod k použití: 

plodina škodlivý �initel dávka ochranná 
lh�ta poznámka 

pšenice  
padlí travní, rzi, 
brani�natka plevová 0,6 l/ha 35 dní 200 - 400 l vody/ha 

je�men padlí travní, rzi, hn�dá skvrnitost, 
rhynchosporiová skvrnitost 0,6 l/ha 35 dní 200 – 400 l vody/ha 

réva vinná padlí révové 0,3 – 0,4 l/ha 14 dní pozemn� 
300 – 1000 l vody/ha 

 
P�ípravek vykazuje v dávce 0,6 l/ha významnou vedlejší ú�innost proti brani�natce pšeni�né. 
 
Up�esn�ní podmínek aplikace: 
•••• pšenice, je�men 
Ošet�ujeme preventivn� nebo p�i zjišt�ní prvních symptom� chorob, nejpozd�ji po�átkem kvetení  (BBCH 
61), p�i dodržení ochranné lh�ty. Aplikace se provádí b�žnými polními post�ikova�i. 
Použít maximáln� 2x v pr�b�hu vegetace. 
 
•••• réva vinná 
První aplikaci provádíme v p�ípad� p�íznivých podmínek pro vývoj choroby již p�ed kv�tem, �ast�ji           
až po odkv�tu na za�átku období nejv�tšího  rizika  ší�ení padlí (2.polovina �ervna). Dále ošet�ujeme 
v intervalu 10 – 14 dní. Dávku volíme podle vhodnosti podmínek a ší�ení choroby. Vyšší dávku je vhodné 
použít p�i vysokém infek�ním tlaku a p�i kurativním použití. Aplikace se provádí b�žnými rosi�i. 
Použít maximáln� 4x v pr�b�hu vegetace. 
 
Upozorn�ní: Ve vinicích nesmí být p�ípravek aplikován v menší vzdálenosti než 10 m od vodních 
tok� a recipient� povrchových vod 
 
Antirezistentní strategie:  
SPa 1 K zabrán�ní vzniku rezistence neaplikujte tento p�ípravek nebo jiný, který obsahuje ú�innou látku ze skupiny 
azol� nebo kombinaci azol� a morfolin� po sob� bez p�erušení ošet�ením jiným fungicidem s odlišným 
mechanismem ú�inku. 
 
P�íprava post�ikové kapaliny: 
Odm��ené množství p�ípravku vlijte do nádrže aplika�ního za�ízení napln�ného do poloviny vodou.         
Po rozmíchání dopl�te vodou na p�edepsaný objem.  
 
�išt�ní aplika�ního za�ízení: 
Po aplikaci p�ípravku vypláchn�te nádrž, ramena a trysky �istou vodou. Zbytek roztoku oplachové vody 
vypus�te a celé za�ízení znovu propláchn�te �istou vodou. V p�ípad� použití �istících prost�edk� 
postupujte dle návodu k jejich použití.  
 



Vytvo�eno: 4. 10. 2006  4. 12. 2006 

                                                                                                                                                                                   3/3

 
 
Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu �lov�ka a zví�at, první pomoc 
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 24/25 Zamezte styku s k�ží a o�ima  
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít 
P�ed použitím p�ípravku si d�kladn� p�e�t�te návod k použití! 
 
P�i práci s p�ípravkem používejte výhradn� ochranné prost�edky, schválené pro práci s pesticidními 
p�ípravky. 
Ochrana dýchacích orgán�: ústenka z filtra�ního materiálu (�SN EN 142) nebo polomaska z filtra�ního 
materiálu (�SN EN 149); zabránit nadýchání aerosolu a prachu 
Ochrana o�í a obli�eje: uzav�ené ochranné brýle (�SN EN 166) nebo ochranný obli�ejový štít (�SN EN 
166)   
Ochrana t�la: protichemický od�v z tkaného textilního materiálu (�SN EN 368 a �SN EN 369)  
Ochrana hlavy: �epice se štítkem nebo klobouk (�SN EN 812) 
Ochrana rukou a nohou: gumové rukavice (�SN EN 374-1) a gumové nebo plastové holínky (�SN EN 
346) 
P�i �ed�ní použít navíc zást�ru z PVC �i pogumovaného textilu. 
 
Post�ik se smí provád�t jen za bezv�t�í nebo mírného vánku a v tom p�ípad� ve sm�ru po v�tru od 
pracujících. P�i práci a po ní až do svle�ení ochranného od�vu a d�kladného omytí celého t�la teplou 
vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kou�it! 
Post�ik nesmí zasáhnout  sousední necílové porosty! 
 
První pomoc: 
S 26  P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
S 27/28  P�i styku s k�ží okamžit� odložte veškeré kontaminované oble�ení a k�ži omyjte velkým 
množstvím vody 
S 45  V p�ípad� nehody nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc (je-li možno, 
ukažte toto ozna�ení) 
S 62  P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo 
ozna�ení  
S 63  V p�ípad� nehody p�i vdechnutí p�eneste postiženého na �erstvý vzduch a ponechte jej v klidu 
S 64  P�i požití vypláchn�te ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený p�i v�domí) 
 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezv�domí nebo má k�e�e.  
V každém p�ípad� nejprve odstranit pot�ísn�ný od�v. 
 
P�i nadýchání – okamžit� p�erušit práci, opustit zamo�ený prostor, odstranit pot�ísn�ný                          
od�v, zajistit klidovou polohu a ochranu p�ed chladem  
 
P�i zasažení pokožky  - odstranit  pot�ísn�ný od�v, zasažená místa d�kladn� omýt teplou vodou a mýdlem,                       
konzultovat s léka�em 
 
P�i zasažení o�í - neprodlen�  vypláchnout  dostate�ným množstvím vody, vyhledat léka�skou pomoc  
                            
P�i požití - v p�ípad� náhodného požití podat postiženému 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 litru vlažné vody    
a postiženého neprodlen� dopravit k léka�i 
 
Léka�e vždy informovat o p�ípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Terapii lze 
v p�ípad� pot�eby konzultovat s toxikologickým st�ediskem nebo s naší dále uvedenou 24-hodinovou 
kontaktní službou: 
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Klinika nemocí z povolání Toxikologické informa�ní st�edisko, Na bojišti 1 

128 08  Praha 2, tel. (+420) 224 919 293 
 

V p�ípad� jakékoliv eventuelní nehody �i havárie, týkající se p�ípravku se, prosím, obra�te na adresu: 
Bayer  s. r. o., Litvínovská 609/3, Praha 9 - Prosek 

Tel.: (+420) 266 101 842; (+420) 266 101 844  fax (+420) 266 101 494 
 

V p�ípad� nezbytné pot�eby a naší eventuelní nedostupnosti na výše uvedené adrese obra�te se, prosím 
na 24-hodinovou globální bezpe�nostní službu Bayer CropScience: 

 
+44 1603 401 030 

 
 
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí 
R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky  
ve vodním prost�edí 
S 61  Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz. speciální pokyny nebo bezpe�nostní listy 
SP 1 Zabra�te kontaminaci vody p�ípravkem nebo jeho obalem. / Ne�ist�te aplika�ní za�ízení v blízkosti 
povrchové vody / zabra�te kontaminaci vod splachem z farem a cest. 
P�ípravek, jeho zbytky a použité obaly se nesmí dostat do povrchové vody. 
P�ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany v�el, suchozemských obratlovc� a ptactva. 
Riziko vyplývající z použití p�ípravku je p�i dodržení aplika�ních dávek p�ijatelné pro necílové �lenovce,  
p�dní mikroorganismy a p�dní makroorganismy. 
P�ípravek je škodlivý pro ryby. 
P�ípravek je vysoce toxický pro �asy. 
P�ípravek je toxický pro živo�ichy sloužící rybám za potravu. 
 
Podmínky správného skladování: 
S 2  Uchovávejte mimo dosah d�tí 
S 13  Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv  
S 49  Uchovávejte pouze v p�vodním obalu 
S 3/9/14  Uchovávejte na chladném, dob�e v�traném míst� odd�len� od potravin a krmiv a obal� od t�chto 
látek 
S 57  Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prost�edí 
 
P�ípravek skladujte v uzav�ených originálních obalech v uzam�ených, suchých a v�tratelných skladech p�i 
teplotách 5-30 °C odd�len� od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfek�ních prost�edk� a obal� od t�chto látek. 
Chránit p�ed vlhkem, mrazem a p�ímým slune�ním svitem. P�i správném skladování v p�vodních 
neporušených obalech je doba použitelnosti p�ípravku 2 roky od data výroby. Výrobce nep�ebírá záruku za 
škody vzniklé nesprávným skladováním p�ípravku. 
 
Zp�sob likvidace obalu, neupot�ebitelných zbytk�, post�ikové kapaliny a oplachových vod: 
S 35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem 
 
P�ípadné zbytky post�ikové kapaliny a oplachové vody se vylijí do m�lké brázdy na ošet�ovaném pozemku 
a to tak, aby nebyly zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od 
p�ípravku se spálí ve schválené spalovn�, vybavené dvoustup�ovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 
1200 - 1400 °C a �ist�ním plynných zplodin. P�ípadné nepoužité zbytky p�ípravku se po smísení s pilinami 
spálí ve spalovn� stejných parametr� jako pro obaly. 
 
Opat�ení p�i požáru 
S 41 V p�ípad� požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
S 42 V p�ípad� požáru použijte hasební p�nu, hasební prášek, písek �i zeminu nebo vodu (ne silným 
proudem) 
 
P�ípravek je ho�lavou kapalinou IV. t�ídy nebezpe�nosti, s laboratorním bodem vzplanutí > 125 °C. 
Eventuální požár se hasí nejlépe hasební p�nou, hasebním práškem, p�ípadn� pískem nebo zeminou. 
Vodu lze použít jen výjime�n�, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v t�ch 
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p�ípadech, kdy je dokonale zabezpe�eno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru 
požá�išt� do okolí a zvlášt� aby nemohla proniknout do ve�ejné kanalizace, zdroj� spodních vod                
a recipient� povrchových vod a nemohla zasáhnout zem�d�lskou p�du. 
 
 
P�i hašení požáru používat v dob�e v�traných prostorách ochrannou obli�ejovou masku, v uzav�ených 
prostorách izola�ní dýchací p�ístroj  nebo� p�i ho�ení m�že docházet ke vzniku toxických zplodin. 
 
 
 

Dodatková informace spole�nosti Bayer CropScience: 
 

P�ípravek používejte výhradn� v souladu s návodem k použití.  
P�ípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety 
anebo nejsou sou�ástí písemných doporu�ení spole�nosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných 
p�ípravk� na ochranu rostlin. 
V p�ípad� použití jakékoliv kombinace p�edem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých 
zamýšlených složek. 
Spole�nost Bayer nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené odlišným použitím �i nesprávným 
skladováním p�ípravku. 
 
 
 
 

 
 
 


