
Zatq_cznik do zezwolenia MRIRW nr R- -12-A/2012 z dnia 06 .09.2012 r. 

Posiadacz zezwolenia: 
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, 
tel.: +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004 

Podmiot wprowadzajctcy srodek ochrony roslin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Gr6jecka 1/3, 02-019 Warszawa, 
tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97 

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

LENTIPUR FLO 500 SC 

5rodek przeznaczony do stosowania przez uzytkownikow profesjonalnych. 

Zawartosc substancji czynnej: 
chlorotoluron (zwiq_zek z grupy pochodnych mocznika)- 500 g/1 (35,71%) 

Zezwolenie MRiRW Nr R- A2~/2012 z dnia ()f).09.2012 r. 

Szkodliwy Niebezpieczny dla srodowiska 

Ograniczone dowody dziafania rakotw6rczego. 
Mozliwe ryzyko szkodliwego dziafania na dziecko w tonie matki. 
Dziafa bardzo toksycznie na organizmy wodne, maze powodowac dtugo utrzymujq_ce si~ 
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. 

I OPIS DZIAt.ANIA 
Lentipur Flo 500 SC jest srodkiem chwastob6jczym w formie koncentratu st~zonej zawiesiny 
do rozcienczania wodq_, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania 
mioUy zbozowej oraz jednorocznych chwast6w dwulisciennych w pszenicy ozimej, 
pszenzycie ozimym, zycie, j~czmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liscie 
chwast6w. Srodek przeznaczony jest do stosowania przy uzyciu opryskiwaczy polowych. 

II DZIAt.ANIE NA CHWASTY 
Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem dziatania 
herbicydu jest chloroza lisci roslin wrazliwych, a nast~pnie ich zamieranie. Srodek dziata 
r6wniez w niskich temperaturach. Chwas~ dwuliscienne niszczy najskuteczniej ad fazy 
kietkowania do fazy 6 lisci, a chwasty jednoliscienne ad fazy kietkowania do konca fazy 
krzewienia. 
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Chwasty wrazliwe: chaber btawatek, gwiazdnica pospolita, jasnota r6zowa, komosa biata, 
mioUa zbozowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobotki polne, wyczyniec polny. 

Chwasty srednio wrazliwe: przetacznik polny. 

Chwasty srednio odporne: bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kietkowania). 

Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiotek polny, mak polny, przytulia czepna. 

Ill ZASTOSOWANIE SRODKA 

Pszenica ozima, pszenzyto ozime, zyto, j~czmien ozimy 
A. Jesieniq_ od fazy 3 lisci zb6z do wystqpienia przymrozk6w (faza 3 lisci ma miejsce 
w6wczas, gdy lise trzeci jest dtuzszy od drugiego i przestaje rosnq_c) . 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 1/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 1/ha 

W 4przypadku duzych wahari temperatury mi~dzy dniem i noca. srodek moze spowodowac 
okresowe z6tkni~cie lisci zb6z. 

Maksymalna liczba zabieg6w w sezonie wegetacyjnym - 1. 

Zalecana ilosc wody: 200-300 1/ha. 
Zalecane opryskiwanie: niskocisnieniowe. 

B. Wiosnq, bezposrednio po rozpocz~ciu wegetacji zb6z, do petni fazy krzewienia. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 1/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 1/ha 

Maksymalna liczba zabieg6w w sezonie wegetacyjnym - 1. 

Zalecana ilosc wody: 200-300 1/ha. 
Zalecane opryskiwanie: niskocisnieniowe. 

UWAGI: 
1. Wyzsza. z zalecanych dawek stosowac w warunkach niesprzyjajq_cych dziataniu 

herbicyd6w, to jest podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty wyst~pujq_ce w 
wi~kszym nasileniu. 

2. Srodek mozna stosowac tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy 
wysiewie ziarna na jednakowq_ gt~bokosc 2-3 em oraz wyr6wnanych wschodach. 

3. Gdy wschody sa. nier6wnomierne srodek moze powodowac uszkodzenie zb6z. 

4. PRZECIWWSKAZANIA 
W celu niedopuszczenia do powstawania odpornosci chwast6w na srodek stosowac 
przemiennie herbicydy nalezq_ce do grup chemicznych o odmiennym mechanizmie dziatania. 

Podczas stosowania srodka nie dopuscic do znoszenia cieczy uzytkowej na sq_siadujq_ce 
rosliny uprawne, szczeg61nie dwuliscienne. Opryskiwac podczas bezwietrznej pogody. 

Nie dopuscic do naktadania si~ cieczy \JZYtkowej na stykach pas6w zabiegowych i 
uwrociach. ' 

Srodka nie stosowac: 

- w temperaturze powyzej 20°C, 
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- na glebach piaszczystych i torfowych oraz tatwo zamulajq_cych si~ . 
- na rosliny mokre lub zwi~dni~te, 
- na rosliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki, 
- po wschodach, wczesniej niz w fazie trzech lisci pszenicy i j~czmienia, 
- w zbozach z wsiewkq_ roslin motylkowych. 

5. NASTI.;PSTWO ROSLIN 
Srodek rozktada si~ podczas okresu wegetacji do poziomu niestwarzajq_cego zagrozenia dla 
roslin uprawianych nast~pczo, z wyjq_tkiem rzepaku ozimego uprawianego na polu, na 
kt6rym wiosnq_ zastosowano Lentipur Flo 500 SC, kt6ry w niesprzyjajq_cych warunkach maze 
reagowac negatywnie. 
W przypadku koniecznosci wczesniejszej likwidacji plantacj i (np. w wyniku uszkodzenia 
roslin przez szkodniki, choroby, przymrozki, susz~ itd.) roslinami nast~pczymi mogq_ bye: 
j~czmieri jary, pszenica jara, ziemniak, groch siewny. 

6. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA SRODKA NA ROSLINY DO DNIA, 
W KTORYM MOZNA SIAC LUB SADZIC ROSLINY UPRAWIANE NASTJ.;PCZO 

Nie dotyczy 

IV SPORZA_DZANIE CIECZY UZYTKOWEJ 
Przed przystqpieniem do sporzq_dzania cieczy uzytkowej doktadnie ustalic potrzebnq_jej ilosc. 
Zawartosciq_ opakowania przed uzyciem wstrzq_snq_c. Odmierzonq_ ilosc srodka wlac do 
zbiornika opryskiwacza napetnionego cz~sciowo wodq_ (z wtq_czonym mieszadtem). 
Opr6znione opakowania przeptukac trzykrotnie wodq_, a poptuczyny wlac do zbiornika 
opryskiwacza z cieczq_ uzytkowq_. Nast~pnie zbiornik opryskiwacza uzupelnic wodq_ do 
potrzebnej ilosci. Po wlaniu srodka do zbiornika opryskiwacza niewyposazonego w 
mieszadto hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszac. 
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystqpieniem do pracy, doktadnie 
wymieszac ciecz uzytkowq_ w zbiorniku opryskiwacza. 
Po pracy aparatur~ doktadnie wymyc. 

V SRODKI OSTROZNOSCI 

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA SRODKA DO DNIA, W KTORYM NA OBSZAR, NA 
KTORYM ZASTOSOWANO SRODEK MOGA. WEJSC LUDZIE ORAZ ZOSTAC 
WPROWADZONE ZWIERZI.;TA (okres prewencji) 

Nie dotyczy 

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZ6t (okres zapobiegajqcy zatruciu) 

Nie dotyczy 

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA SRODKA DO DNIA ZBIORU ROSLINY 
UPRAWNEJ (okres karencji) 

Nie dotyczy 

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA SRODKA NA ROSLINY 
PRZEZNACZONE NA PASZJ.; DO DNIA, W KTORYM ZWIERZI.;TA MOGA. BYC 
KARMIONE TYMI ROSLINAMI (okres karencji dla pasz) 

Nie dotyczy 
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5. OCHRONA STOSUJACEGO SRODEK OCHRONY ROSLIN 
Nie jesc i nie pic podczas stosowania srodka. 
Nosic odpowiedniq_ odziez ochronnct, odpowiednie r~kawice ochronne i okulary lub ochron~ 
twarzy. 
W razie potkni~cia niezwtocznie zasi~gnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiet~. 

6. OCHRONA SRODOWISKA 
Zabrania si~ stosowania srodka w strefie bezposredniej ochrony uj~c wody. 

Nie zanieczyszczac w6d srodkiem ochrony roslin lub jego opakowaniem. Nie myc aparatury 
w poblizu wod powierzchniowych. Unikac zanieczyszczania w6d poprzez rowy odwadniajq_ce 
z gospodarstw i drog. 
W celu ochrony orqanizmow wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o 
szerokosci 20 m od zbiornikow i ciek6w wodnych. 

W celu ochrony roslin niebedacych celem dziatania srodka konieczne jest wyznaczenie 
strefy ochronnej o szerokosci 10 m od teren6w nieuzytkowanych rolniczo. 

Resztki cieczy uzytkowej rozcienczyc wodq_ i wypryskac na powierzchni poprzednio 
opryskiwanej. Wad~ uzytq_ do mycia aparatury wypryskac na powierzchni uprzednio 
opryskiwanej, stosujq_c te same srodki ochrony osobistej. 

Srodek i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny. 
Opr6znione opakowania po srodku zwr6cic do sprzedawcy, u ktorego srodek zostat 
zakupiony. 
Uzywac odpowiednich pojemnik6w zapobiegajq_cych skazeniu srodowiska. 
Zabrania si~ spalania opakowan po srodku ochrony roslin we wtasnym zakresie. 
Zabrania si~ wykorzystywania oproznionych opakowan po srodkach ochrony roslin do innych 
cel6w, w tym takze traktowania ich jako surowce wtorne. 

VI PIERWSZA POMOC 
Antidotum: brak, stosowac leczenie objawowe. 
W przypadku awarii lub jesli zle si~ poczujesz, niezwtocznie zasi~gnij porady lekarza (o ile to 
mozliwe, nalezy pokazac etykiet~) . 
W zaistniatych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niz 
uj~ta w wyzej wymienionych ostrzezeniach, nalezy skontaktowac si~ z najblizszym 
osrodkiem toksykologicznym: 

Gdansk - (58) 682 04 04 
Krakow- (12) 411 99 99 
Lublin -(81 )7408983 
todz - (42) 657 99 oo 
Poznan - (61) 847 69 46 

VII PRZECHOWYWANIE 
Chronic przed dziecmi. 

Rzeszow - ( 17) 866 40 25 
Sosnowiec - (32) 266 11 45 
Tarnow - (14) 631 54 09 
Warszawa- (22) 619 66 54 
Wrodaw - (71) 343 30 08 

Nie przechowywac razem z zywnosciq_, napojami i paszami dla zwierzq_t. 
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkni~ty. 

Przechowywac z dala od zrodet ciepta. 
Przechowywac wytq_cznie w oryginalnym bp~kowaniu w temperaturze nie nizszej niz ooc i 
nie wyzszej niz 30°C. ' 

Okres waznosci - 2 lata 
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Data produkcji - ..... .. . 
Zawartosc nett a - ....... . 
Nr partii 
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