
 
INTERNAL 

 

Zasady bezpiecznego stosowania nasion zaprawionych Buteo Start 
 
Przed siewem 

• Używaj tylko certyfikowanych nasion zaprawionych zarejestrowanymi środkami ochrony roślin, 
zgodnie z zaleceniami producenta 

• Uważnie przeczytaj etykietę i postępuj zgodnie z instrukcją bezpiecznego stosowania 
zaprawionych nasion, umieszczoną na worku z nasionami. 

• Regularna konserwacja siewnika jest niezbędna; przed siewem skalibruj siewnik pod kątem 
wymaganej normy wysiewu. 

• Podczas otwierania worków z nasionami oraz podczas napełniania lub opróżniania siewnika 
należy unikać narażenia na pył. 

• Uważaj, by nie uszkodzić otoczki z zaprawą na nasionach podczas przechowywania, transportu i 
siewu. 

 
Podczas siewu 

• Należy zastosować odpowiedni siewnik, aby zapewnić dobre zagłębienie nasion w glebie. 
• Siew należy przeprowadzać za pomocą siewników zapobiegających pyleniu podczas wysiewu 

nasion do gleby i podczas napełniania zbiorników ziarna. 
• Nie siać zaprawionych nasion, gdy prędkość wiatru przekracza 3 m / s oraz w pobliżu kwitnących 

upraw. 
• Zaprawione nasiona należy wprowadzić do gleby na wymaganej głębokości 
• Podczas wysiewu stosować strój ochronny. 
• Maksymalna dawka wysiewu dla nasion zaprawionych Buteo Start wynosi 5 kg / ha.  

 
Po wysiewie 

• Zapobiegać rozsypaniu nasion. By chronić ptaki i ssaki, na powierzchni gleby nie mogą pozostać 
zaprawione nasiona. W przypadku rozsypania nasion, należy je natychmiast zagłębić w glebę lub 
zebrać i umieścić w oryginalnych workach 

• Zaprawionego materiału siewnego nie można pozostawić na powierzchni gleby na końcach 
rzędów/uwrociach lub poza polem. 

• Nie pozostawiaj pustych worków na zewnątrz. Nie pal pustych worków na polu. Usuwaj je zgodnie 
z przepisami. 

• Upewnij się, że resztki zaprawionych nasion są zsypane do ich oryginalnych worków, szczelnie 
zamknięte i przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu. Przechowuj zaprawione nasiona poza 
zasięgiem dzieci, zwierząt gospodarskich, dzikich zwierząt i oddzielnie od żywności i pasz. 

• Zaprawione nasiona należy stosować wyłącznie do siewu - nie wolno ich używać do karmienia ani 
konsumpcji. 

• Zielone części roślin rzepaku nie mogą być wykorzystywane do żywienia zwierząt 
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