Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 16/2020d z dnia 09. 01.2020 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 26/2014 z dnia 26.02.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Certis Europe B.V., Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, Królestwo
mail:info@certiseurope.com, www.certiseurope.com,
www.certiseurope.com tel: +31 302 001 200

Niderlandów,

e
e-

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Certis Europe BV Sp. z o.o., Oddział
O
w Polsce, Al. Jerozolimskie nr 214, 02 – 486 Warszawa,
infolinia:: + 48 660 485 548, info-pl@certiseurope.com
info
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
roślin
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870
05
Błonie, tel. 22 731 50 87

Diabolo 100 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
imazalil (związek z grupy imidazoli) - 100 g/l (9,34%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 26/2014 z dnia 26.02.2014 r.
ostatnio zmieniono decyzją MRiRW nr R – 16/2020d z dnia 09.01.2020
.01.2020 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351
Podejrzewa się, że powoduje raka.
H 410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
skutki
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
+ P338
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391
Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka
(sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi.
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STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka (gangrena)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml środka/100 kg bulw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-200 ml/100 kg ziemniaków (w zależności od urządzeń aplikujących).
Zabieg wykonać jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób, tuż po zbiorach ziemniaków maksymalnie (w ciągu) 5-10 dni po zbiorze
(ziemniaków z pola), przed umieszczeniem ich w przechowalni.
Środek można również zastosować interwencyjnie w celu ograniczenia rozwoju chorób, po
zaobserwowaniu objawów infekcji.
Uwaga!
1. Bulwy ziemniaków na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał
sadzeniakowy.
2. Środek stosować sprzętem specjalistycznym, przez ekipy przeszkolone.
3. W ochronie bulw ziemniaka przed chorobami w przechowalniach stosować rotację środków
z różnych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Ściśle przestrzegać zalecanej dawki środka.
Zaprawianie przeprowadzać na podajniku taśmowym lub rolkowym przy użyciu urządzeń specjalnie
do tego przeznaczonych, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Sprzęt do zaprawiania ziemniaków
zabezpieczyć/przykryć tak aby nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej.
Aplikację środka należy prowadzić za pomocą urządzeń wykorzystujących technikę ULV np.
wirujących dysków, wirujących bębnów siatkowych itp. Podczas zaprawiania bulw ziemniaków
środek należy stosować nad stołem selekcyjnym lub taśmociągiem w celu zapewnienia
równomierności naniesienia i precyzyjnej dawki na powierzchnię wszystkich bulw. Kontrolę
dozowania środka można prowadzić także za pomocą automatycznych systemów aplikacji preparatu i
objętości podawanych bulw.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Bulwy ziemniaków na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał
sadzeniakowy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Bulwy ziemniaków na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał
sadzeniakowy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny
uprawiane następczo:
Nie dotyczy
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy/zawiesiny użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki należy:
− jeżeli jest to możliwe, zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
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− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną oraz okulary i maskę do ochrony oczu i twarzy
zabezpieczające przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np.
kalosze) w trakcie przygotowywania oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
o
o
− w temperaturze 0 C - 30 C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany
niebezpiecznych.

środek przekazać

do

podmiotu

uprawnionego

do

odbierania

odpadów

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
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