
Zahtcznik do zezwolenia MRiRW Nr R - '3/2009 
z dnia f. O,f. :J./>oe, 

Podmiot, kt6ry uzyskal zezwolenie: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, 40789
 
Monheim, Niemcy,
 
Podmiot wprowadzaj~cysrodek ochrony roslin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
Bayer Sp. z 0.0., AI. lerozolimskie 158,02-326 Warszawa,
 
tel.: (0-prefiks-22) 572 35 00, fax.: (0-prefiks-22) 572 35 55
 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania srodka ochrony roslin w celu 
ograniczenia ryzyka dla ludzi i srodowiska 

A T T RIB U T 70 SG 

Zawartosc substancji aktywnej:
 
propoksykarbazon sodowy
 
(zwi¥ek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinon6w) - 70%.
 
ester metylowy soli sodowej kwasu 2-[[[(4,5-dihydro-4-metylo-5-okso-3-propoksy-lH-l ,2,4

triazol-l-ilo)karbonylo]amino]sulfonylobenzoesowego]
 

Zezwolenie MRiRW Nr R- '3 12009 z dnia f. 0-1. UXJ9f 

Niebezpieczne dla srodowiska 
Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dlugo utrzymuj'lce silt 
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. 

Uwaga! 
1.	 Zabrania si~ stosowania srodka w strefie bezposredniej ochrony uj~c wody oraz na terenie 

uzdrowisk, otulin park6w narodowych i rezerwat6w. 
2.	 W celu ochrony roslin nieb~d~cych obiektem zwalczania konieczne jest okreslenie strefy 

ochronnej w odleglosci 10 m od teren6w nieUZytkowanych rolniczo. 
3.	 W celu ochrony organizm6w wodnych konieczne jest okreslenie strefy ochronnej w 

odleglosci 20 m od zbiornik6w i ciek6w wodnych. 
4.	 Nie zanieczyszczac w6d srodkiem ochrony roslin lub jego opakowaniem. 
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I OPIS DZIALANIA 

Srodek chwastob6jczy w fonnie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, se1ektywny 

herbicyd 0 dzialaniu ukladowym, przeznaczony do powschodowego zwalczania gl6wnie chwast6w 

jednolisciennych w pszenicy ozimej, pszenzycie ozimym i pszenicy jarej. 

Srodek wykazuje dzialanie ukladowe, pobierany jest zar6wno poprzez korzenie, jak i liscie 

chwast6w i szybko transportowany w roslinie. Jego dzialanie polega na blokowaniu enzymu 

syntetazy acetolaktanowej (ALS) w kom6rkach. Skutkiem dzialania srodka jest ograniczenie lub 

wstrzymanie wzrostu i karlowacenie chwast6w. U nasady blaszek lisciowych powstaj'l odbarwienia 

prowadz'lce do ich zamierania. Srodek dziala skutecznie r6wnie:z na chwasty wschodz'lce kilka 

tygodni po zabiegu. Dziala jednak powoli i pelen efekt chwastob6jczy widoczny jest po uplywie 

4-6 tygodni od wykonania zabiegu. 

Chwasty wrailiwe np.: miotla zbo:zowa, perz wlasciwy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, 

tobolki polne. 

Chwasty srednio wrazliwe np.: owies gruchy 

Chwasty odporne np.: wi~kszosc chwast6w dwulisciennych, w tym, chwasty dwuliscienne 

gl~boko korzeni'lce si~. 

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

1. ZBOZA OZIME 

PSZENICA OZIMA, PSZENZYTO OZIME 

Srodek stosowac wiosn'l na intensywnie rosn'lce chwasty. 

Zabieg wykonac po rozpocz~ciu wegetacji do pelni fazy krzewienia zb6:Z. Najlepszy efekt 

chwastob6jczy uzyskuje si~ w fazie wschod6w do fazy 2-4 rozkrzewien chwast6w 

jednolisciennych. 

W przypadku koniecznosci zwalczania perzu wlasciwego zabieg wykonac, gdy ro~mny perzu maj'l 

2-3 liscie (5-15 cm wysokosci). 

-Zalecana dawka: 60 g/ha (zwalczanie miotly zbo:zowej i pozostalych wrazliwych chwast6w 

jednolisciennych oraz ograniczanie rozwoju perzu wlasciwego), 100 g/ha 

(zwalczanie perzu wlasciwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy 

gatunek ten jest dominuj'lcym chwastem na plantacji). 

2. ZBOZA JARE 

PSZENICA JARA 

Srodek stosowac na intensywnie rosn'lce chwasty. Zabieg wykonywac, gdy rosliny pszenicy 

znajduj'l si~ w fazie pelni krzewienia. Najlepszy efekt chwastob6jczy uzyskuje si~, gdy owies 

gruchy lub pozostale gatunki chwast6w wrazliwych osi<tgn~ly faz~ wschod6w do fazy 2-4 lisci. 
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-Zalecana dawka: 60 g/ha.
 

Zalecana·i1osc wody: 200-300 I/ha.
 

Zalecane opryskiwanie: sredniokropliste.
 

UWAGI:
 

1.	 Wyzsza wilgotnosc gleby i powietrza zwi~ksza skutecznosc dzialania srodka. 

2.	 Po zabiegu nie wykonywac zadnych uprawek mechanicznych. 

3.	 Po kilku dniach od zastosowania srodek moze powodowac ust~pujl:lce po 2 tygodniach objawy 

fitotoksycznosci, ktore nie majl:l wplywu na ilosc i jakosc plonu. 

3. NASTF;PSTWO ROSLIN
 

Na polach gdzie stosowano Attribut 70 SG nie wysiewac rzepaku ozimego jako rosliny nast~pczej.
 

Po wykonaniu orki na gl~bokosc 10-15 cm jako roslin~ nast~pczl:lmoma uprawiac j~czmieil. ozimy.
 

Bez orki po wykonaniu uprawek pomiwnych moma uprawiac pozostale zboza i faceli~.
 

W przypadku wczesniejszego zaorania plantacji opryskiwanej srodkiem Attribut 70 SG (w wyniku
 

wymarzni~cia roslin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) po wykonaniu orki na gl~bokosc
 

20 cm na polu tym moma uprawiac pszenic~ jarl:l.
 

4. PRZECIWWSKAZANIA
 

Srodka nie stosowac:
 

•	 na tym samym polu cz~sciej niz raz w sezonie, 

•	 na rosliny oslabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, mroz lub susz~, 

•	 w zbozach z wsiewkl:l roslin motylkowych, 

•	 w mieszaninie ze srodkami przeciwdzialajl:lcymi wyleganiu, 

•	 podczas wiatru stwarzajl:lcego mozliwosc znoszenia cieczy uzytkowej na sl:lsiednie plantacje 

roslin uprawnych. 

Podczas stosowania srodka nie dopuscic do: 

•	 znoszenia cieczy uzytkowej na sl:lsiednie plantacje roslin uprawnych, 

•	 nakladania si~ cieczy uZytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach. 

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia przeznaczenia do konsumpcji) 

- NIE DOTYCZY. 

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZJ\T I PSZCZOL (okres zapobiegajl:lcy 

zatruciu) - NIE DOTYCZY 
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V SPORZ1\DZANIE CIECZY UZYTKOWEJ 

Przed przyst~ieniem do sporz'ldzania cieczy uzytkowej dokladnie ustalic potrzebn'ljej ilosc.
 

Odwazon'l ilosc srodka wsypac do zbiomika opryskiwacza napelnionego cz~sciowo wod'l
 

(z w1'lczonym mieszadlem) i uzupelnic wod'l do potrzebnej ilosci.
 

Po wsypaniu srodka do zbiomika opryskiwacza niewyposazonego w mieszadlo hydrauliczne ciecz
 

w zbiomiku mechanicznie wymieszac.
 

Srodek latwo tworzy zawiesin~ i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczymu.
 

Opr6Znione opakowania przeplukac trzykrotnie wodl:b a popluczyny wlac do zbiomika z ciecZ'l
 

UZytkow'l.
 

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przyst~ieniem do pracy dokladnie
 

wymieszac ciecz uzytkow'l w zbiorniku opryskiwacza.
 

Po pracy aparatur~ dokladnie wymyc.
 

VI PRZECHOWYWANIE 

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkni~ty.
 

Przechowywac z dala od ±rodel ciepla.
 

Przechowywac wy1'lcznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie nizszej niz O°C i nie
 

wyzszej niz 30°C.
 

Chronic przed dziecmi.
 

Nie przechowywac razem z zywnoscil:b napojami i paszami dla zwierz'lt.
 

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SRODKA 

Nie jesc i nie pic oraz nie palic tytoniu podczas stosowania produktu.
 

Nosic odpowiedni'lodziez ochronn'l.
 

W razie polkni~cia niezwlocznie zasi~gn'lc porady lekarza i pokazac mu opakowanie lub etykiet~.
 

Resztki cieczy uZytkowej rozcieilczyc wod'l i wypryskac na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
 

Wod~ uZy1'l do mycia aparatury wypryskac na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosuj'lC te
 

same srodki ochrony osobistej.
 

U:zywac odpowiednich pojemnikow zapobiegaj'lcych skazeniu srodowiska.
 

Zabrania si~ spalania opakowall po srodku ochrony roslin we wlasnym zakresie.
 

UWAGA!
 

ZABRANIA SIF; WYKORZYSTYWANIA OPROZNIONYCH OPAKOWAN PO
 

SRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKZE DO
 

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTORNE.
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VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE 

W przypadku awarii lub,jesli zle si~ poczujesz, niezwlocznie zasi~gnij porady lekarza (0 ile to 

mozliwe, nalezy pokazac etykiet~). 

IX POMOC MEDYCZNA 

W zaistnialych sytuacjach, kiedy wymaganajest lub konieczna inna pomoc medyczna nii; uj~ta w 

wyzej wymienionych ostrzezeniach skontaktowac si~ z najblizszym osrodkiem toksykologicznym: 

Gdansk - (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzesz6w - (0-prefiks-17) 866 44 09 

Krak6w - (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45 

Lublin - (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97 

L6dz - (0-prefiks-42) 657 99 00 Wroclaw - (0-prefiks-71) 343 30 08 

Poznan- (0-prefiks-61) 847 69 46 

Okres waznosci - 2 lata 

Data produkcji - . 

Zawartosc netto - . 

Nr partii - . 
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