Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-1/2013/PE z dnia 09.07.2013 r.

Posiadacz zezwolenia: Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw,
ul. Mełgiewska 104, 20-234 Lublin, Rzeczpospolita Polska, tel.: 0693 395 368.
Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

ZATO 50 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zezwolenia MRiRW nr R - 1/PE z dnia 09.07.2013 r.
I STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
1. Agrest.
Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby lub po
zbiorach owoców, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych.
2. Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała.
Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczek, rdza wejmutkowoporzeczkowa.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby lub po
zbiorach owoców, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

UWAGA:
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.
II ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,
NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
nie dotyczy.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA, DO DNIA ZBIORU
ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała - 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):
nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
nie dotyczy.
W celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska wynikającego ze
stosowania środka ochrony roślin Zato 50 WG do zwalczania amerykańskiego
mączniaka agrestu, opadziny liści w uprawie agrestu oraz amerykańskiego
mączniaka agrestu, opadziny liści porzeczek i rdzy wejmutkowo- porzeczkowej
w uprawie porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej odnoszą się
zapisy zawarte etykiecie środka ochrony roślin Zato 50 WG stanowiącej załącznik do
zezwolenia MRiRW nr R - 99/2013 z dnia 20.06.2013 r. na wprowadzanie do obrotu
środka ochrony roślin Zato 50 WG.

