Załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW nr R – 166/2013zr z dnia 20.12.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa
Sarzyna, tel.: 17 24 07 111, fax: 17 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska

S I A R K O L B I S 80 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
siarka – 80% w/w (800g/kg)
Zezwolenie MRiRW nr R - 166/2013zr z dnia 20.12.2013 r.
I OPIS DZIAŁANIA
Siarkol Bis 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o
działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie winorośli, jabłoni oraz
buraka cukrowego przed mączniakiem prawdziwym. Środek przeznaczony jest do stosowania
przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i plecakowych.
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Winorośl
mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 - 4 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Większą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby.
Termin stosowania: Środek stosować co 7 dni, zapobiegawczo lub po pojawieniu się objawów
choroby.
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
2. Jabłoń.
mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: 7 dni
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Termin stosowania: Środek stosować co 7 dni, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów choroby na krótko przed kwitnieniem, po kwitnieniu 3-5 krotnie
w zależności od nasilenia choroby.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
3. Burak cukrowy
mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 - 7,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 10 dni
Większą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby.
Termin stosowania: Środek stosować co 10 dni, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów choroby.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odważoną
ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza
z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. 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.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji):
Winorośl - 5 dni.
Jabłoń – 7 dni.
Burak cukrowy – 14 dni.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE
NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz):
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Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
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.
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.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę.
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Środek przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.
Termin ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Ilość netto - ........
Nr partii - ........
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