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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 

  

Rancona i-MIX 
 

 
Tekuté fungicidní mořidlo ve formě mikroemulze (ME) k ošetření osiva ječmene proti prašné sněti ječné 
a pruhovitosti ječné.     
 
 

Účinné látky: ipkonazol (ISO)  20 g/l (1,86 % hm.) 

  imazalil (ISO)  50 g/l (4,66 %hm.) 

 
 
Další nebezpečné látky (složky/koformulanty) obsažené v přípravku: - 
  

  

 

VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P391 Uniklý produkt seberte.  
P405 Skladujte uzamčené. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.  
 
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). 
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové 

vodě. 
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. 
 
Před použitím si přečtěte návod k použití. 
 
 

Evidenční číslo přípravku:  4848-0 
Držitel rozhodnutí o povolení: Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd., 198 Golden Hillock Road, 

B11 2PN Birmingham, Velká Británie 
Distributor v ČR:  Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, 

tel: 239 044 410-3 
 
Balení: HDPE láhev se šroubovým uzávěrem a obsahem 1 l přípravku, HDPE kanystr se šroubovým 

uzávěrem a obsahem 5 l a 20 l přípravku; HDPE sud o obsahu 100 l a 200 l přípravku a HDPE 
IBC kontejner o obsahu 1000 l přípravku.  

      
  
Datum výroby:  uvedeno na obalu 
Číslo šarže:  uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby; teplota skladování +5° až +30 °C 
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Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě 
analýzy odpovídajícího vzorku, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě 
bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované 
laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku. 
  
 
Působení přípravku:  

Rancona i-MIX působí jako systemický fungicid inhibující klíčení spor a blokující růst mycelia houbových patogenů. 
Účinná látka ipkonazol je triazol ze skupiny DMI fungicidů (SBI: třída I), účinná látka imazalil je imidazol ze skupiny 
DMI fungicidů (SBI: třída I). 
 
 
Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina,  
oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  
jiný účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL 
3) Poznámka 
 

ječmen sněť prašná ječná, pruhovitost ječná 1 l/t AT 3) moření 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

Nanášení mořidla na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. Tato 
zařízení musí používat nejlepší dostupné techniky pro vyloučení rozptylu oblaků prachu během skladování, 
přepravy a používání. 

 
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu. 
Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti primární infekci hnědé skvrnitosti ječmene.  
Osivo musí být vyseto do 6 měsíců od namoření. 
Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku 200 kg osiva/ha.  
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.  
Namořené osivo musí být řádně označeno a nesmí být použito ke konzumním nebo krmným účelům.  
Pytle od namořeného osiva nepoužívejte k jiným účelům; odstraňujete je jako nebezpečný odpad. 
 
 
Příprava aplikační kapaliny a aplikace: 

Rancona i-MIX je použitelný na všech typech mořiček určených k aplikaci kapalných mořidel a vybavených 
sekundárním domíchávačem. Přípravek Rancona i-MIX lze aplikovat neředěný, ale rozředěním vodou v množství 
2 – 3 l/t lze zlepšit pokryvnost osiva. 
Před použitím dobře promíchejte. 
 
Mísitelnost: 

Nedoporučuje se míchat Rancona i-MIX s jinými mořidly. Pro další informace o kompatibilitě kontaktujte společnost 
Arysta LifeScience Czech s.r.o. 
 
 
Omezení rizika vzniku rezistence: 

V době tisku nebyly společnosti Arysta LifeScience známy žádné případy rezistence k přípravku Rancona i-MIX. 
Nelze vyloučit či předpokládat případný vývoj rezistence původců chorob vůči přípravku Rancona i-MIX. Rancona i-
MIX obsahuje ipkonazol a imazalil, které náleží ke skupině fungicidů inhibitorů biosyntézy sterolu (skupina DMI-
fungicidů; SBI: třída I). Účinek proti chorobám může být snížen v případě, že dojde k vývoji kmenů hub 
rezistentních vůči ipkonazolu a imazalilu. 
Použití přípravku Rancona i-MIX by mělo být v souladu se strategií proti rozvoji rezistence. Tato strategie by měla 
zahrnovat následné foliární ošetření přípravky s účinnou látkou, která má odlišný mechanismus účinku. K zajištění 
účinné dlouhotrvající ochrany před houbovými chorobami společnost Arysta LifeScience doporučuje dodržovat 
zásady zodpovědné péče o produkt. 
Maximální počet aplikací: 1x na šarži 
 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / 
Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. 
 
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. 
 
K ochraně ptactva a savců neponechávejte ošetřené osivo ležet na povrchu půdy. Rozsypané osivo odstraňte nebo 
zahrabte do země. 
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Čištění aplikačního zařízení: 

1) Po ukončení práce vypusťte zbytky mořicí jíchy ze všech rozvodů a čerpadel zpět do předmíchací nádoby nebo 
do originálního obalu.  Aplikační zařízení očistěte mechanicky oškrábáním od zbytků osiva a jiných usazenin. 
Pevné odpady odsajte průmyslovým vysavačem, pokud je to možné. Rozvody kapaliny, čerpadla a trysku 
vypláchněte čistou vodou. 

2) Zbytek roztoku oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou. 
3) V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití. 
 
 
Skladování:  

Přípravek skladuje v dobře uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při 
teplotách +5 °C až +30 °C, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků, hořlavin a obalů od 
těchto látek. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. 
 
 
Opatření při požáru: 

V případě požáru je nutno hasit hasební pěnou, CO2, pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to 
pouze formou jemného zamlžování, je-li dokonale zajištěno, aby kontaminovaná hasební voda nepronikla do 
veřejné kanalizace a zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod. Při požáru musí být použity izolační 
dýchací přístroje, protože při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.  
 
Mimořádná opatření v případě nehody: 

Kontaminované plochy pokryjte vrstvou absorpčního materiálu. 
Kontaminovaný absorbent umístit ve vhodných uzavíracích nádobách a tyto uložit před likvidací na vhodném 
schváleném místě. K odstranění z podlahy a ostatních povrchů použijte vlhký hadr. Těžce kontaminovaná půdu 
seškrabte a uložte do kontejneru. 
Do uzavíratelných nádob také umístit všechny použité čistící pomůcky, kontaminované oděvy a předměty. 
 
 
Likvidace obalů a zbytků:  

Přípravek včetně obalu a pytle od namořených osiv je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad. 
Prázdné obaly od přípravku 3x důkladně vypláchněte, znehodnoťte a předejte prostřednictvím sběrného místa pro 
nebezpečné odpady do sběru k recyklaci. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo mořicí jíchy se použijí k 
opětovné přípravě mořicí jíchy. 
Obaly od přípravku nepoužívejte k jiným účelům! 
 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Při práci s přípravkem je nutné používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP).  
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci: 
 
Ochrana dýchacích orgánů alespoň filtrační polomaska proti plynům a částicím podle ČSN EN 405+A1 nebo 

filtrační polomaska k ochraně proti částicím podle ČSN EN 149+A1 
 

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 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 podle ČSN EN 
13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti 
chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 
 

Dodatečná ochrana hlavy není nutná 
 

Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 
20347 (s ohledem na charakter práce u mořičky) 
 

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. 

 
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, popř. postupujte podle doporučení výrobce těch OOPP, které nelze vyprat. U textilních 
prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými 
zpravidla přímo na výrobku. 
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Při práci kontaktní čočky nepoužívejte. 
 
 
První pomoc: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 

informace ze štítku nebo příbalového letáku. 
 
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li 

dýchací potíže, nebo je podezření z vzniku astmatického záchvatu, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno 

teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění, nebo podezření vzniku 
alergické kožní reakce, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených víčkách 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: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc 

a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. 
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) konzultovat s 
Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 
 
 
Dodatková informace společnosti Arysta LifeScience Czech s.r.o.: 

Neošetřujte osivo, jehož vlhkost je vyšší než 15 %. Neaplikujte Rancona i-MIX na poraněné, zlomené nebo 
naklíčené osivo. Až do doby setí ošetřené osivo skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Osivo 
ošetřené přípravkem Rancona i-MIX musí být vyseto do šesti měsíců od ošetření. Neskladujte osivo ošetřené 
přípravkem Rancona i-MIX do další sezóny.  Společnost  Arysta LifeScience nepřebírá zodpovědnost za biologické 
vlastnosti přeskladněného namořeného osiva.  
Tok osiva může být přípravkem Rancona i-MIX ovlivněn. Doporučujeme vždy překalibrovat secí stroj před výsevem 
ošetřeného osiva. 
Přijímáme odpovědnost za tento výrobek, který splňuje deklarovanou specifikaci a také za uvedený návod k použití 
a varování. Upozorňujeme však uživatele, že za použití výrobku, které není v souladu s naším doporučeným 
způsobem užití (viz informace v návodu, varování a upozornění), ani za jakoukoli radu třetí osoby, slovní či 
písemnou, o skladování, míchání, aplikaci a dalším použití, neneseme žádnou zodpovědnost. 
 

 
Rancona® je zapsaná ochranná známka  

  
 


