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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 

PENNCOZEB® 75 DG 
 
Postřikový fungicidní přípravek ve formě dispergovatelných granulí (WG) pro ředění vodou, určený 
ke kontrole houbových chorob v bramborách a jabloních. 
 
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem. 
 
Účinná látka: mankozeb 750 g/kg, 75% hmot. 
 

                        
                       VAROVÁNÍ 

 

 

 

 

 
 
Držitel rozhodnutí o povolení: UPL Europe Ltd, The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Cheshire, 
 Warrington, WA3 6YN, Velká Británie 
Evidenční číslo přípravku: 4771-0 
Číslo šarže: uvedeno na obalu  
Datum výroby: uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C 
 Množství přípravu v obalu: 1 kg, 10 kg 
 
 
Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na  
základě analýzy  odpovídajícího  vzorku,  že  jejich  chemické  a  fyzikální  vlastnosti  se  shodují  s 
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí 
držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen 
prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode 
dne provedení změny na obalu přípravku.Způsob působení: 
Penncozeb 75 WG je kontaktní fungicid účinkující na více funkcí metabolismu patogenu. 
 
 
 
 
Návod k použití: 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/aerosolů. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
 brýle/obličejový štít. 
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 
 pomoc/ošetření. 
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou 
 pomoc/ošetření. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením 
 dodavateli. 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik  
 pro lidské zdraví a životní prostředí. 
SP1  Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte 
 aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci 
 vod splachem z farem a z cest). 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.  
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1)Plodina,  
Oblast použití.  

2) Škodlivý 
organismus,  
jiný účel použití  

Dávkování,  
mísitelnost  

OL 3) Poznámka 

brambor plíseň bramborová 
2,0 kg/ha  

 
7 - 

jabloň strupovitost  
2,0 kg/ha  

 
28 - 

 
Dávka vody: brambor 200-600 l/ha, jabloň 200-1000 l/ha 
Maximální počet aplikací v roce: brambor max. 8x, jabloň max. 4x. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. 
 
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových 
organismů a složek životního prostředí: 

Plodina  bez redukce  tryska  
50 %  

tryska 
75 %  

tryska  
90 %  

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]  

brambory  4  4  4  4  

jabloně  16  10  8  8  

 
Aplikace do jabloní:  
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž 
okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.  
 
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.  
 
Další omezení: 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.  
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!  
Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. 
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, 
nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a 
OOPP před dalším použitím vyperte resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte 
alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).  
U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými zpravidla 
přímo na výrobku.  
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 
Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.  
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. 
 
Příprava aplikační kapaliny: 
Odměřené množství přípravku Penncozeb 75 DG se vsype do nádrže postřikovače/rosiče naplněné vodou  
do poloviny požadovaného objemu a za stálého míchání se doplní vodou na stanovený objem.  

Aplikační zařízení musí být po předchozí aplikaci dokonale vyčištěno. 
 
Čištění aplikačního zařízení: 
Ihned po skončení postřiku musí být veškeré stopy přípravku odstraněny z mísící nádrže a postřikovače 
podle následujícího postupu: 
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže 

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

postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku. V případě použití čisticích prostředků 
postupujte dle návodu na jejich použití. 

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát. 
4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s přípravkem: 
Ochrana dýchacích orgánů:   není nutná.  
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Ochrana rukou:   gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 
nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k 
ČSN EN ISO 374-1.  

Ochrana očí a obličeje:  není nutná.  
 Při ruční aplikaci pomocí zádového postřikovače - ochranný obličejový štít, 
popř. bezpečnostní ochranné brýle podle ČSN EN 166  

Ochrana těla:celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle  ČSN EN 4605+A1 nebo 
podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO  13982-1 popř. podle ČSN EN ISO 13982 nebo jiný 
ochranný oděv označený  piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688. Popř. 
 při přípravě aplikační kapaliny- zástěru z PVC či pogumovaného 
textilu.Dodatečná ochrana hlavy:  není nutná.  

 Při ruční aplikaci pomocí zádového postřikovače - čepice se štítkem nebo 
klobouk (nestačí-li kapuce)  

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  
 

Informace o první pomoci: 

Všeobecné pokyny:  

Projeví-li se zdravotní potíže (např. alergická reakce) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a 

poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.  

První pomoc při nadýchání prachu nebo aerosolu při aplikaci:  

Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.  

První pomoc při zasažení kůže:  

Setřeste opatrně prach z oděvu. Odložte nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou 

vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky (alergická reakce) 

zajistěte odborné lékařské ošetření.  

První pomoc při zasažení očí:  

Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu 10 

minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.  

První pomoc při náhodném požití:  

Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Při potížích 

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.  
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o 
poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) lze 
konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402 
(tis@vfn.cz) nebo kontaktovat CHEMTREC na tel. 228 880 039. 
 
Podmínky správného skladování: 
Tuhá látka s možností samovznícení po zvlhnutí.  
Nebezpečí samovznícení při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselé sloučeniny.  
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech 
odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách +5 °C až 
+30 °C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem a zdroji tepla. Chraňte před vlhkem a přehřátím.  
Skladovat nejvýše 3 palety nad sebou.  
Mezi každými dvěma řadami musí být ulička. Volné pytle s přípravkem mohou být skladovány na hromadě o 
rozměrech nejvýše 2 x 2 x 2 m. Zabezpečte volnou cirkulaci vzduchu pod a mezi uskladněným materiálem. 
Kontrolujte obaly a je-li některý horký – okamžitě ho přemístěte do volného prostoru k likvidaci.  
Rozvířený prach může být po iniciaci výbušný. Je třeba zabránit tvorbě a rozvíření prachu. Zabezpečit 
spolehlivou ventilaci. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte bezpečná 
elektrická zařízení.  
Má tendenci k samovznícení po zvlhnutí - může dojít k jeho rozkladu za uvolnění prudce jedovatého a 
samozápalného sirouhlíku. 
 
Likvidace obalů a zbytků: 
Zákaz opětovného použití obalu. 
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Zbytky postřikové kapaliny a oplachované vody se zředí v poměru cca 1:10 vodou a beze zbytku vystříkají 
na ošetřovanou plochu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod. Prázdné 
obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí 
ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200  - 1400 °C ve druhém stupni a 
čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po eventuálním nasáknutí do hořlavého materiálu 
(piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. 
 
Další údaje a upřesnění: 

Držitel rozhodnutí o povolení nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené nesprávným 

skladováním a použitím přípravku, případným mícháním nebo sekvenčním použitím s jinými přípravky jinak 

než v souladu s doporučeným použitím v této etiketě a v platném Seznamu povolených přípravků a dalších 

prostředků na ochranu rostlin, taktéž ani za následky vyplývající z použití přípravku během anebo před 

vznikem mimořádných povětrnostních podmínek, anebo při ošetření odrůd, o kterých není držiteli rozhodnutí 

o povolení/právnímu zástupci známo, že jsou mimořádně citlivé na poškození způsobené přípravkem. 
 
® ochranná známka firmy UPL Europe Ltd., Velká Británie. 
 


