STOSOWANIE SRODKA

Stosowae rzydowo podczas siewu nasion. Stosowae tylko za pomoc<j- aplikator6w do granulowanych
srodk6w ochrony roslin.
Marc hew, pasternak
Nicienie (ograniczenie szkodliwofri)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 kg/ha.
Termin stosowania: srodek zastosowae jednorazowo w trakcie siewu nasion.
Liczba zabieg6w w sezonie wegetacyjnym: 1.
SRODKI OSTROZNOSCI,
STOSOWANIA

OKRESY

KARENCJI

I

SZCZEGOLNE

W ARUNKI

Okres od ostatniego zastosowania srodka do dnia zbioru rosliny uprawnej ( okres karencji):
Nie dotyczy
1. Srodek stosowae tylko za pomOC<j- aplikator6w do granulowanych srodk6w ochrony roslin. Aplikator
do granulat6w przed uzyciem powinien bye czysty i suchy. W skazane jest, aby granule srodka
znalazly siy jak najblizej wysianych nasion.
2. Srodek dziala najskuteczniej w wilgotnej glebie. Skutecznose produktu moze zostae zredukowana
w wydluzonych warunkach suszy, jesli takie wyst<j-pi<j- podczas aplikacji srodka, zastosowae
nawadnianie tuz po zabiegu.
3. Nie nalezy dopuscie do zamokniycia czy zawilgocenia granulatu przed ich zastosowaniem.
4. Srodek zawiera substancjy czynn<j- pochodzenia naturalnego. Z tego wzglydu jego skutecznose moze
bye zmienna i nie w kazdym przypadku po zastosowaniu srodka uzyska siy wystarczaj<j-q redukcjy
szk6d powodowanych przez nicienie oraz zwy:Zky plonu handlowego.
SRODKI OSTROZNOSCI DLA- OSOB STOSUJ,\CYCH SRODEK, PRACOWNIKOW ORAZ
OSOB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem srodka nalezy poinformowae o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, kt6re
mogq, bye narazone na znoszenie cieczy uzytkow~ j i kt6re zwr6cily siy o takq, informacjy.
Nie jese, nie pie ani nie palie podczas uzywania produktu.
Stosowae rykawice ochronne, ochrony oczu i twarzy oraz odziez ochronn<j-, zabezpieczaj<j-q przed
oddzialywaniem srodk6w ochrony roslin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
wykonywania zabiegu.
Stosowae rykawice ochronne oraz odziez robocz<j- podczas wkraczania na obszar po zabiegu.
Wyprae odziez ochronn<j- po uzyciu.
Okres od zastosowania srodka do dnia, w kt6rym na obszar, na kt6rym zastosowano srodek mog<j- wejse
ludzie oraz zostae wprowadzone zwierzyta (okres prewencji):
nie dotyczy
SRODKI OSTROZNOSCI ZWl,\ZANE Z OCHRON,\ SRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczae w6d' srodkiem ochrony roslin lub jego opakowaniem. Nie mye aparatury w poblizu
w6d powierzchniowych. Unikae zanieczyszczania w6d poprzez rowy odwadniaj<j-ce z gospodarstw
i dr6g.
Unikae niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do srodowiska.
W celu ochrony organizm6w wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokosci 5 m
od zbiornik6w i ciek6w wodnych.
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W celu ochrony roslin oraz stawonog6w niebydqcych celem dzialania srodka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokosci 1 m od teren6w nieuZytkowanych rolniczo.

Nie stosowac produktu za pomoq sprzytu do siewu rzutowego.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA SRODKA OCHRONY
ROSLIN I OPAKOWANIA
Chronic przed dziecmi .
Srodek ochrony roslin przechowywac:
w oryginalnych opakowaniach,
w spos6b uniemozliwiajqcy kontakt z zywnosciq, napojami lub paszq, skazenie srodowiska oraz
dostyp os6b trzecich,
w temperaturze 0 °C - 30°C,
w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Zabrania siy wykorzystywania opr6znionych opakowan po srodkach ochrony roslin do innych cel6w.
Niewykorzystany
niebezpiecznych.

srodek

przekazac

do

podmiotu

uprawmonego

do

odbierania

odpad6w

Opr6znione opakowania po srodku zaleca siy zwr6cic do sprzedawcy srodk6w ochrony roslin lub mozna
je potraktowac jako odpady komunalne. W razie wqtpliwosci dotyczqcych postypowania
z opakowaniami poradz siy sprzedawcy srodk6w ochrony roslin.

PIERWSZA POMOC
Podczas obchodzenia siy ze srodkiem, aw szczeg6lnosci. gdy produkt staje siy mokry lub wilgotny,
moze pojawic siy zapach czosnku. Moze on spowodowac lzawienie. W razie wystqpienia takich
objaw6w nale:Z:y wyprowadzic osoby na swieze powietrze, aw razie potrzeby oczy przemyc wodq. Jezeli
objawy utrzymujq siy, nalezy zasiygnqc porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze sk6rq: umyc duzq ilosc\ q wody/mydlem.
W przypadku wystqpienia podraznienia sk6ry: zasiygnqc porady/zglosic siy pod opieky lekarza.

Okres waznosci - 2 lata
Data produkcji - ........ .
Zawartosc netto - ........ .
Nr partii
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