Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 222/2015 z dnia 18.12.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS., 16 rue Jean-Marie Leclair,
tel. : 33 472 854 938, fax : 33 472 854 926

69009

Lyon,

Republika

Francuska,

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00,
fax: 22 572 36 03

PRESTIGE FORTE 370 FS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
imidachlopryd (substancja z grupy neonikotynoidów) - 120 g/l (10,49 %)
pencykuron (substancja z grupy pochodnych fenylomocznika) - 250 g/l (21,85 %)
Zezwolenie MRiRW nr R- 222/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Uwaga
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208
Zawiera
5-chloro-2-metylo-izotiazol-3-on/2-metylo-izotiazol-3-on.
Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Prestige Forte 370 FS jest środkiem owadobójczym i grzybobójczym w formie płynnego
koncentratu do zaprawiania bulw ziemniaka, o działaniu kontaktowym i żołądkowym
przeznaczonym do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka w celu zabezpieczenia przed
mszycami, stonką ziemniaczaną, drutowcami i pędrakami oraz rizoktoniozą ziemniaka.
W roślinie działa systemicznie (insektycyd).
Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i sadzenia bulw
ziemniaka.
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STOSOWANIE ŚRODKA
ZIEMNIAK (JADALNY, PRZEMYSŁOWY, MATERIAŁ SADZENIAKOWY)
stonka ziemniaczana, mszyce (w tym wektory chorób wirusowych),
pędraki – średni poziom zwalczania, rizoktonioza ziemniaka.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
60 ml środka z dodatkiem 2 l wody na 100 kg sadzeniaków.

drutowce,

Termin stosowania:
Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka w trakcie sadzenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
OPIS I SPOSÓB STOSOWANIA ŚRODKA
Środek zastosować w trakcie sadzenia używając urządzeń specjalnie do tego celu
przeznaczonych lub zaprawiarek fabrycznie montowanych na sadzarce.
Aplikacja środka następuje w trakcie procesu sadzenia w koszu zasypowym sadzarki
w miejscu wybierania bulw przez przenośnik taśmowo - czerpakowy lub w trakcie opadania
bulw do gleby. Zawiesina zawierająca środek Prestige Forte 370 FS nanoszona jest wprost
na sadzeniaki przez odpowiednio umiejscowione rozpylacze. Sprzęt do zaprawiania lub
nanoszenia środka powinien zapewnić odpowiednie zużycie cieczy użytkowej tj. ok. 20 litrów
na 1 tonę sadzeniaków, co odpowiada dawce 60 ml środka Prestige Forte 370 FS
w 2 litrach wody na 100 kg sadzeniaków.
Nie należy zaprawiać bulw krojonych, uszkodzonych mechanicznie, porażonych patogenami.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
2. Materiał sadzeniakowy ziemniaka przeznaczony do zaprawiania musi charakteryzować
się dobrą zdolnością kiełkowania i być wolny od chorób bakteryjnych, wirusowych, jak
również uszkodzeń fizycznych.
3. Bulwy ziemniaka dokładnie i równomiernie pokryć środkiem.
4. Maksymalna norma sadzenia przy użyciu bulw zaprawionych środkiem
Prestige Forte 370 FS wynosi 2,5 t/ha.
5. W przypadku dużej liczebności mszyc po 10-12 tygodniach od sadzenia stosować inne
środki mszycobójcze.
6. Zaprawionych ziemniaków używać wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać
ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
7. Ze względu na strategię antyodpornościową do zwalczania szkodników w okresie
wegetacji należy stosować środki ochrony roślin zawierające substancje czynne z innych
grup chemicznych (o odmiennym mechanizmie działania) niż zawarte w środku
Prestige Forte 370 FS.
8. Środek trujący dla zwierząt - przypadkowo rozsypane zaprawione bulwy ziemniaka
zebrać, aby zapobiec zatruciu.
SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania zawiesiny dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną
ilość wody wlać do zbiornika urządzenia zaprawiającego, włączyć mieszadło hydrauliczne
i wlać odmierzoną ilość środka. Po wlaniu środka do zbiornika urządzenia niewyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
zaprawiarki z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu
przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
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− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcją danego urządzenia.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania zawiesiny do zaprawiania oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
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.
W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
- zaprawione sadzeniaki muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione
sadzeniaki są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
- zebrać przypadkowo rozsypane sadzeniaki.
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
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
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
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
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,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
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Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
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
- .........

Etykieta środka ochrony roślin Prestige Forte 370 FS – załącznik do zezwolenia MRiRW

4

