Załącznik do pozwolenia MRiRW Nr R - 19/2013h.r. z dnia 21.05.2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
HaGe Polska Sp. z o.o., ul. dr. Alberta Schmidta 1, Żołędowo, 86-031 Osielsko k.
Bydgoszczy; tel. (0-52) 381 36 01, fax (0-52) 381 35 66, e-mail: sekretariat@hagepolska.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i
środowiska.

PENCYKUR 250 FS
Zawartość substancji czynnej:
pencykuron (związek z grupy pochodnych fenylomocznika) - 250 g/l (23,8%).
Pozwolenie MRiRW nr R-19/2013h.r. z dnia 21.05.2013 r.

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Pencykur 250 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu
kontaktowym do zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka przed rizoktoniozą.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ZIEMNIAK
rizoktonioza
Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed lub
w trakcie sadzenia. Do zaprawiania używać urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw
na bulwy ziemniaka na taśmociągach lub wewnątrz sadzarki.
Zalecana dawka: 60 ml w 1 litrze wody na 100 kg sadzeniaków
UWAGI!
Zaprawione sadzeniaki mogą być użyte wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na
cele konsumpcyjne ani na paszę.
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III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZIEMNIAK - NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V TECHNIKA ZAPRAWIANIA BULW
Ściśle przestrzegać zalecanej dawki środka. Sadzeniaki zaprawiać przed lub w trakcie
sadzenia. Zaprawianie przed sadzeniem przeprowadzać na podajniku taśmowym lub
rolkowym przy użyciu urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych, zgodnie z instrukcją
obsługi urządzenia. Zaprawianie w trakcie sadzenia wykonywać przy użyciu zaprawiarek
montowanych na sadzarkę do ziemniaków lub w sadzarkach wyposażonych fabrycznie
w takie urządzenia.
Właściwa ilość cieczy roboczej na 1 tonę sadzeniaków: 14-15 l na każdą dyszę przypadającą
na redlinę.
Sadzeniaki zaprawiać w sadzarce, w koszu zasilającym lub na elementach wysadzających
w momencie wpadania bulwy w bruzdę. Ziemniaki nasienne zaprawiać w momencie
wpadania w bruzdę.

VI SPORZĄDZANIE ZAWIESINY
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej 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 nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
zaprawiarki z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcją
danego urządzenia.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
−
−
−
−
−
−
−
−

Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub

etykietę.
− Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas
kolejnego zaprawiania.
− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
− Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań

– (0-58) 349 28 31
– (0-12) 411 99 99
– (0-81) 740 89 83
– (0-42) 657 99 00
– (0-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Tarnów
– (0-14) 631 51 77
Warszawa – (0-22) 619 66 54
Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii
- ........
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