Załącznik

do zezwolenia MRiRW nr R- 58/2016 z dnia 02.03.2016 r.

'osiadacz zezwolenia:
Sharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii,
tel.: +32 (O) 2 466 44 44, fax: +32 (0) 2 463 36 58, e-mail: eu.sales@shardaintl.com

PROCEED
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość

substancji czynnych:
chlorotalonil (substancja z grupy ftalanów)- 375 g/1 (31 ,02 %)
cyprokonazol (substancja z grupy triazoli) - 40 g/1 (3,31 %)
Zezwolenie MRiRW nr R- 58/2016 z dnia 02.03.2016 r.

Niebezpieczeństwo

H331 -Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 - Podejrzewa się , że powoduje raka.
H361d- Podejrzewa się , że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H41 O - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 -Zawiera ch lorotaloni l. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu un iknięci a zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska , należy postępować
zgodnie z instru kcj ą użycia.
P202 - Nie

używać

przed

zapoznaniem

się

i zrozumieniem

wszystkich środków

bezpieczeń stwa .

P261 - Un ikać wdychania roz pylonej cieczy.
P264 - Dokładn ie u myć ręce po użyciu .
P280 - Stosować ręka vice ochronne/odzież och ronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304 + P340 f PRZYPADKU DOSTA lA S I Ę DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprov.1adzić l b •tynieść peszkodo 'la ego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku ., pozycji możr • ·ającej swebod e oddychanie. P311 - S kontaktować się
z OŚRODKI E ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.
OP!S

DZIAŁANIA

Fungicyd w form ie koncentratu do sporządzan ia emulsji wodnej o działaniu kontaktowym
i układowym , do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego
w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Etykieta środka ochrony roślin Proceed - załącznik do zezwolenia MRiRW

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Septorioza paskowana liści pszenicy
Maksymalna l zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą
pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Termin

wystąpien ia

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie •regetacyj ym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 21 d i.
Zalecana ilość vody: 100-400 Vha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI

l

ZALECENIA

STOSOWANIA

ZWIĄZANE

Z

DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. środek wykazuje średni poziom zwalczana septoriozy paskowanej.
2. Termin wykonania zabieg u musi uwzg lędniać okres karencji ś rodka.
3. \
oe!
zapob:egania możf vości pojawienia się zjawiska odporności grzybów
środe:< s1oso,•tać przemiennie ze
środkami
grzybobójczymi
z.a.·. :e -ąąC) .•i s~.:an ~e czyn e a:ożące do i ych grup chemicznych, o odmiennym
je działa. !a. Z ~ego ~eż 'IZQ!ęd
re poleca się StOSOWania Środka W dawkach
iższych Iż za:ecana.
4. Podczas stoso ania środka !e doouścić do:
- z noszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,
- nakłada nia się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZV UŻVTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładn i e ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżn ione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą ,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu , przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ l MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj .:
po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
un ieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewn i ających bi ol ogiczną
deg radacj ę substancji czynnych środków ochrony roślin , lub
unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
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.vodą użytą

do mycia aparatury
ochrony osobistej.

::~me środki

postąpić

tak, jak z resztkami cieczy

użytkowej, stosując

te

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony. które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informacje.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie

pić

ani nie

palić

podczas

używania

produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania

cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - jeżeli to możliwe , pokazać
etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
il<ać zanieczyszczania wód poprzez rovry odwad niające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 1O m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środ ka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania
karencji):
Pszenica - 42 dni

środka

do dnia zbioru

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Warzywa liściaste (sałata, szpinak, rukola, pietruszka) - 2 lata

rośliny

uprawnej (okres

w którym

można siać

lub

WARUNKI PRZECHOWYWANIA l BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN l OPAKOWANlA
Chronić

przed

dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach l b obiektach, w których zastosowano odpowiednie

rozwiązania

zabezpleczające

przed skaże iem środov ·ska oraz dostępem osób trzecich,
'l oryg: a!nych opako uanlach, • sposób
iemożr 'liający kontakt z żywnością, napojami
l b paszą,
- w ·emperaturze 0°C - 3oaC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony rośli n do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środ ku Z\-vrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
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i
PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wyn1esc
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem.
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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