
                                           Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 4/2014/PE z dnia 18.06.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu, ul. I Armii WP 3/28, 20 - 078 Lublin, tel.: 81 534 96 70, 
fax: 81 534 96 70.

Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin 
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

PREVICUR ENERGY 840 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych: 
propamokarb  w  formie  chlorowodorku  propamokarbu  (związek  z  grupy  pochodnych 
kwasu karbaminowego) - 530 g/l (47,28%).
fosetyl (związek z grupy fosfonowych) - 310 g/l (27,65%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2014/PE z dnia 18.06.2014 r.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność 
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych 

ponosi wyłącznie jego użytkownik.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Tytoń – rozsadnik (uprawa pod osłonami)
Zgorzel siewek, zgorzel podstawy łodygi, zgnilizna korzeni

Maksymalna stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka/100 l 
wody).
Zalecane  stężenie  dla  jednorazowego  zastosowania:  0,15%  (150  ml  środka/100  l 
wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2 l roztworu/1m2 rozsadnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Termin stosowania: od momentu gdy liścienie są całkowicie rozwinięte do końca fazy gdy 
rozwiniętych jest 9 liści właściwych (BBCH 10-19). 
Sposób aplikacji środka: doglebowo - podlewanie siewek lub rozsady na rozsadniku.

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 
informację.
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W celu ograniczenia ryzyka dla ludzi,  zwierząt  i  środowiska wynikającego ze stosowania, 
środka ochrony roślin  Previcur Energy 840 SL w celu zwalczania  zgorzeli siewek, zgorzeli 
podstawy  łodygi  i  zgnilizny  korzeni oraz  przechowywania  i  bezpiecznego  usuwania 
przedmiotowego  środka  ochrony  roślin  odnoszą  się  zapisy  zawarte  w  etykiecie  środka 
ochrony  roślin  Previcur  Energy  840  SL stanowiącej  załącznik  do  zezwolenia  MRiRW  
nr  R – 78/2014 z dnia 20 maja 2014 r.  na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin 
Previcur Energy 840 SL.

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  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.
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