Zaiqcznik do decyzji MRiRW nr R - 'L0012007 z dnia 23t0E ,&30qr
Zmieniajqcej zezwolenie MRiRW nr 87812001 z dnia 15.10.2001 r.
Podmiot, kt6ry uzyskal zezwolenie:
Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GU2 7YH, Wielka
Brytania. Tel.: (+44,1,483) 260-000. Fax: (+44,1,483) 260-001.
Podmiot wprowadzajqcy Srodek ochrony roilin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powqzkowska 44 c, 01-797 Warszawa. tel.: (0-22) 326-0601. Fax: (0-22) 326-06-99.

Przestrzegaj etykiety-instrukcjistosowania irodka ochrony roglin w celu ograniczenia ryzyka dla
ludzi i Srodowiska.

K A R A T E Z E O N 050 CS
~ r o d e kowadobojczy i przqdziorkobojczy w formie zawiesiny kapsul w cieczy do rozcienczania

wad% o dzialaniu kontaktowym i iolqdkowym, przeznaczony do zwalczania szkodnik6w gryzqcych
i ss~cychw roSlinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych.
Na roglinie dziala powierzchniowo.

ZawartoSd substancji aktywnej:
lambda-cyhalotryna (mieszanina I :1 (lRS,3RS,aSR) i (lRS,3RS,aRS) (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro3 , 3 , 3 - t r i f l u o r o p r o p e n y 1 0 ) - 2 , 2 - d i m e t y l o c y w (SR)-a-cyjano-3fenoksybenzylu; zwiqzek z grupy pyretroidow) - 50 g w 1 litrze Srodka.
,

-

Zezwolenie MRiRW nr 87812001 z dnia 15.10.2001 r.,
zmienione clecyzjq MRiRW nr R-8512003~z dnia 23.07.2003 r.,
decyzjq MRiRW nr R-128120040 z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzjq MRiRW nr R- 400 12007 z dnia 2.1i.C)~,200~r

Szltodliwy

Niebezpieczny dla Srodowiska

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po polkniqciu.
Moze powodowad uczulenie urkontakcie ze sk6rq.
Dziaka bardzo toksycznie na organimy wodne; moze powodowak dkugo utrzyrnujqce siq,
niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym.
~ Vha.
Toksyczny dla pszcz6l dla dawki r6wnej lub wyzszej n i 0,15

Uwaga!

1.

2.

Zabrania sic stosowania Srodka w strefie bezpoeredniej ochrony ujqd wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin park6w narodowych i rezerwatbw.
Nie zanieczyszczad w6d Srodkiem ochrony roilin lub jego opakowaniem.

Z A I a S STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
RoSliny rolnicze

-

ziemniak.

larwy i chrzqszcze stonki ziemniaczanej.
Zalecana dawka: 0,12-0,16 lha.
Wyzszq z zalecanych dawek stosowaC do zwalczania chrzqszczy oraz w przypadku bujnej naci
ziemniaczanej.

mszyce - wektory choro'b wirusowych.
Zalecana dawka: 0,15-0,2 llha.

-

rzepak ozimy.

chowacz brukw iaczek.
Zalecana dawka: 0,15 lha.
OpryskiwaC przed zlozeniem jaj przez chrzqszcze, zgodnie z sygnalizacja.

-

rzepak ozimy i jary, gorczyca.

slodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko slodyszkowi zwalcza ro'wniei chowacza czterozqbnego).
Zalecana dawka: 0,12 lha.
OpryskiwaC po wystagieniu chrzqszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacjq,

szkodniki Euszczynowe (jxyszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
Zalecana dawka: 0,15 lha.
Zabieg wykonaC w poczqtkowym okresie opadania platkow kwiatowych.

gnatarz rzepakowiec.
Zalecana dawka: 0,12-0,15 ]/ha.
OpryskiwaC po wystqpieniu mlodych larw, gdy Srednia 1iczebnoSC l a m wynosi:
1 lama na 1 roSlinie (na rzepaku ozimym jesienid.

Wyzszq z zalecanych dawek stosowad do zwalczania szkodnika wiosnq.

-

burak cukrowy, burak pastewny.

drobnica burakowa.
Zalecana dawka: 0,15-0,2 Ilha.
OpryskiwaC glebe w 3-4 dni po siewie burak6w.

pchelka burakowa.
Zalecana dawka: 0,15 ]/ha.
OpryskiwaC w okresie pojawienia siq pierwszych chrzpzczy lub po zauwazeniu
pierwszych uszkodzen.

ntszyca trzmielinowo-burakowa.
Zalecana dawka: 0,15-0,2 Itha.
StosowaC przed wystqpieniem kolonii mszyc.
W y i s q z zalecanych dawek stosowaC w przypadku duzej 1iczebnoSci szkodnika.

plaszczyniec burakowy.
Zalecana dawka: 0,25 lka.
Zabieg wykonaC zgodnie z sygnalizacjq.

-

pszenica ozima i jara, jeczmien ozimy i jary, owies, pszeniyto ozime i jare, @to.

rnszyce (wektory chordb wirusowych we wczesnejfazie ronvoju zbdz).
Zalecana dawka: 0,l l/ha.
Zabieg wykonaC na:
zboeu ozimyrn -jesieniq,
zbozu jaryrn - wiosnqpo pojawieniu siq pierwszych mszyc.

nzszyce.
Zalecana dawka: 0,1 lka.
Zabieg wykonak po wykloszeniu, nie poiniej niz do fazy mlecznej dojrzaloki ziama.

skrzypionki
Zalecana dawka: 0,l lha.
Stosowad od poczqtku wylegania siq lanv.

-

trawy nasienne (wyczyniec Iqkowy).

paciornica wyczyficdwka, pryszczarek wyczyficowiec.
Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
OpryskiwaC w 5 dni po wylocie much6wek i zabieg powt6rzyC po 5-7 dniach.
W y i s q z zalecanych dawek stosowaC w przypadku duzej liczebnosci szkodnika.

len.
~lciornastki,pche fki.
Zalecana dawka: 0,15 ltha.
OpryskiwaC roiliny po pojawieniu siq szkodnika.

bobik
nzszyca trzmielinowo-burakowa.
OpryskiwaC przed kwitnieniem, po przelocie form uskrzydlonych.
oprzedziki.
OpryskiwaC w okresie wczesnego rozwoju roilin, po zauwaieniu chrzqszczy lub pienvszych
uszkodzen.
strqkowiec bobowy.
OpryskiwaC w okresie przekwitania pierwszego pietra kwiatostandw i powt6rzyC po 10-15
dniach.
Zalecana dawka: 0,l-0,15 l/ha.
Wyzszq z zalecanych dawek stosowaC w przypadku duiej liczebnoici szkodnika.
groch jadalny i pastewny.

nzszyca grochowa.
OpryskiwaC po wystagieniu licznych kolonii mszyc.
oprzedziki.
OpryskiwaC w okresie wczesnego rozwoju roilin po zauwaieniu chrzqszczy lub pierwszych
uszkodzen.
pachdwka strqkdwectka.

OpryskiwaC w poczqtkowym okresie zawiqzywania sic str@6w.
Zalecana dawka: 0,l-0,15 llha.
Wyiszq z zalecanych dawek stosowaC w przypadku duzej liczebnoici szkodnika.

-

kukurydza.
ploniarka zboidwka.
Zalecana dawka: 0,l lha.
OpryskiwaC, gdy rozwija siq trzeci liiC, to jest gdy dhgoiC trzeciego liScia rdwna jest dlugoici
drugiego.
rnszyce.
Zalecana dawka: 0,l llha.
OpryskiwaC w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na roiliny.
ornacnicap~.osowianka.

Zalecana dawka: 0,2 llha.
Zabieg wykonak w okresie wiechowania kukwydzy po wystqpieniu szkodnika.
Zalecana iloBC wody: 150-400 Vha.
Zalecane opryskiwanie: Bredniokropliste.
Chmiel.
ntszyca Sliwowo-chmielowa.

Zalecane stqzenie: 0,015% (15 ml Srodka w 100 litrach wody).
Zalecana iloSC cieczy uzytkowej: 1500-3000 lha, w zalezno8ci od wysokoSci i zagqszczenia
roSlin na plantacji.
Zabieg przed kwitnieniem chrnielu wykona6, gdy Srednia liczba mszyc bezskrzydlych na 1 liSciu
wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10.
RoBliny rolnicze.
pietndwki.

Zalecana dawka: 0,15-0,2 lha.
Stosowat zgodnie z sygnalizacjq.
RoSliny sadownicze

-

drzewa owocowe.
piedzikprzedzimek, zw6jkbwki i inne gqsienice zjadajqce lis'cie, szkodniki minujqce,
mioddwki, mszyce, znamiondwka tarnidwka, namiotnica gruszowa.

Zalecana dawka: 0,15-0,2 lha.

-

jablon, grusza, BPiwa.
owocdwkajabtkdweczka, owocbwka Sliwkdweczka.

Zalecana dawka: 0,3 llha.

-

jablo~i,grusza.
kwieciakjabikowiec.

Zalecana dawka: 0,2 lha.

-

roiliny jagodowe.
nzszyce, brzeczak porzeczkowy, pilecznica agrestowa, plamiec agres'ciak, kwieciak
nzalinowiec, kistnik malinowiec.

Zalecana dawka: 0,3 lka.

-

porzeczka czarna.
przezierniki

Zalecana dawka: 0,2 lka.
pryszczarki

Zalecana dawka: 0,15 l h a .
Drzewa owocowe najczqSciej zalecana iloSC wody: 500-750 lka.
RoSliny jagodowe zalecana iloSC wody: 500-900 lha.
W sadach i jagodnikach towarowych ograniczyC stosowanie Srodka do jednego zabiegu w sezonie

uregetacyjnym. Dalsze niezbqdne zabiegi wykonak stosujqc Srodki z innych grup chemicznych.

R.oSliny warzywne (w gruncie).

-

kapustne, chrzan.
gqsienice bielinka kapustnika i rzepnika, pietndwki kapustnicy, tantnisia Iwzyiowiaczka.

Zalecana dawka: 0,12 lha.
Opryskiwak w okresie masowego wylqgania siq gqsienic.
nzszyca kapus'ciana.

Zalecana dawka: 0,12 lka.
OpryskiwaC po pojawieniu siq pierwszych kolonii mszyc.
chowacze Eodygowe, pchetki, Smietka kapuiciana (na rozsaa'zie kapusty).

Zalecana dawka: 0,12 lka.
Opryskiwak roSliny z chwilq pojawienia siq szkodnika.
kmietka kapukciana.

Zalecana dawka: 0,12 lha.
Zabieg wykonak w poczqtkowym okresie kwitnienia kasztanowca.

-

pornidor.
larwy i chrzqszcze stonki ziemniaczanej.

Zalecana dawka: 0,12 llha.

-

rzodkiewka.
pche!ki.

Zalecana dawka: 0,12 lka.
Opryskiwak wschodzqce roiliny po zauwaieniu szkodnika lub uszkodzeii.

-

groch.

pach6wka strqkdweczka.

Opryskiwad w poczqtkowym okresie zawiqywania siq strqk6w.
rnszyca grochowa.

Opryskiwak po w y s t ~ i e n i upienvszych kolonii mszyc.
wciornastki.

OpryskiwaC po wystqpieniu szkodnika.
Zalecana dawka: 0,12 I/ha.

-

b6b.
oprzedziki.

OpryskiwaC w okresie wczesnego romoju roSlin, po zauwaieniu chrzqszczy lub pienvszych
uszkodzeli.
nzszyca trzmielinowo-burakowa.

OpryskiwaC przed kwitnieniem, w pocqtkowym okresie nalotu szkodnik6w.
strqkowiec bobowy.

Zabieg wykonaC w okresie przekwitania pierwszego p i ~ t r akwiatostan6w i powt6rzyC po 10-15
dniach.
Zalecana dawka: 0,12 Vha.

-

fasola.
zmieniki.

Zalecana dawka: 0,12 lha.
Zabieg wykonak wczeinie rano, gdy owady sq malo ruchliwe.

- cebula, por.
~~ciornustki.

Zabieg wykonaC po wystqpieniu pierwszych szkodnik6w.
imietka ce bulanka.

Zabieg wykonak w okresie nalotu muchbwek, to jest na poczqtek kwitnienia lilaka.
chowacz szczypiorak.

Zabieg wykonaC w fazie 2-3 liSci, po wystqpieniu chrzqszczy.
wgryzka szczypiorka.

Zabiegi wykonywaC w okresie wylqgania siq gqsienic dwukrotnie, w odstqpie 14 dni.
Zalecana dawka: 0,12 Iha.

Zalecana ilo6C wody: 200-600 Yha.
Zalecane opryskiwanie: iredniokropliste.

Roiliny warzywne (plantacje nasienne).

zmieniki, wciornastki, mszyce.
Zalecana dawka: 0,12 lha.

-

cebula, por, marchew, pietruszka, koper ogrodowy.
OpryskiwaC w okresie kwitnienia 25-50% kwiatostanbw, po wystagieniu szkodnika.

-

fasola.
OpryskiwaC w okresie nalotu pluskwiakbw, od momentu formowania siq pqkbw kwiatowych.

-

og6rek gruntowy.
OpryskiwaC po zauwazeniu nekrotycznych plam na najmlodszych liiciach i pqkach kwiatowych.
Zabieg przeciwko zmienikom wykonak wczeSnie rano, gdy owady sq malo ruchliwe.

Zalecana iloSC wody: 200-600 Vha.
Zalecane opryskiwanie: Sredniokropliste.

RoSliny warzywne (pod oslonami).

-

pomidor, papryka, ogbrek, oberiyna.
mszyca ogdrkowa, mszyca brzoskwiniowa i inne mszyce, wciornastek zachodni i inne wciornastki
oraz inne owady szkodliwe.
Zalecane stqzenie: 0,025% (25 ml Srodka w 100 litrach wody).

przedziorki.
Zalecane stqzenie: 0,04% (40 ml Srodka w 100 litrach wody).
Zalecana iloSC cieczy uiytkowej: 300-2000 Iha, w zaleinodci od wysokoici i zagqszczenia
rodin.

RoSliny ozdobne (pod oslonami i w gruncie).
przedziorki
Zalecane stqienie: 0,05% (50 ml Srodka w 100 litrach wody).

nziniarki, mszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe.
Zalecane stqzenie: 0,025-0,05% (25-50 ml 6rodka w 100 litrach wody).
Zalecana iloSC cieczy uzytkowej:
- w gruncie 300-600 lha,
- pod oslonami 1000-2000 Iha, w zaleinoSci od wysokoSci roilin.

UWAGI:
1, Srodek dziala skuteczniej w temperaturze ponizej 20°C. W temperaturze wyzszej zabieg

wykonak pod koniec dnia.

2. Przed zastosowaniem Srodka na roSliny ozdobne i dyniowate, na kazdej uprawianej po raz
pierwszy odmianie wykonak pr6bny zabieg w celu sprawdzenia, czy w c i e u 7 dni nie
wystagily objawy uszkodzenia roSlin.
3. W przypadku opryskiwania roSlin (np.: kapusta, cebula, goidzik) lub szkodnik6w (np.: mszyca

1apuSciana) pokrytych nalotem woskowyrn, dodak do cieczy uiytkowej Srodek zwiliajqcy.
4. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwlaszcza ssqcym) wykonak dokladnie, aby wszystkie czqSci

roSlin byly pokryte cieczq uzytkowa,
5. Zwalczajqc przqdziorki Srodek stosowak przemiennie ze Srodkami z innych grup chemicznych;

nie stosowak w przypadku wystqpowania populacji przedziorkdw odpornych na pyretroidy.

6. W przypadku stosowania Srodka na kwitnqce uprawy lub jeSli w uprawie znajduja, siq kwitnqce
chwasty dla dawki r6wnej lub wyzszej niz 0,15 lha:
-

stosowaC po wieczomym oblocie pszcz61,

-

nie stosowak w miejscach, gdzie pszczoly majqpoiytek (spadi).

BKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do
konsumpcji):
Ziemniak, burak cukrowy, pszenica ozima i jara, jqczmien ozimy i jary, owies, pszeniyto ozime i
jare, zyto, len, groch jadalny, kukurydza, drzewa owocowe, jabloli, grusza, Sliwa, roSliny jagodowe,
porzeczka czarna, kapustne, chrzan ,pomidor (grunt), rzodkiewka, groch, bbb, fasola, cebula, por,
pomidor i papryka pod oslonami, og6rek i oberzyna pod oslonarni, bobik, groch pastewny, burak
pastewny - 7 dni,
Rzepak ozimy i jary ,gorczyca
chrniel

- 28 dni,

-21 dni.

Trawy nasienne, plantacje nasienne (cebula, por, marchew, pietruszka, koper ogrodowy ), fasola,
og6rek gruntowy, roSliny ozdobne - nie dotyczy
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZqT I PSZCZOE (okres zapobiegajqcy zatruciu):

NIE DOTYCZY.

SPOraZqDZANIE CIECZY UZYTKOWEJ
Prze:d przystqieniem do sporzqdzania cieczy uiytkowej dokladnie ustali6 potrzebnq jej iloSC.

ZawartoSciq opakowania przed -u@ciem wstrqsnqC.
Odrnierzonq ilo4C grodka wlak do zbiomika opryskiwacza napelnionego czqSciowo wodq
(z wl-qczonym mieszadl-em) i uzupelniC woda, do potrzebnej iloSci.

Opryskiwak z wlqczonym mieszadlem.
Po wlaniu 4rodka do zbiomika opryskiwacza niewyposaionego w mieszadlo hydrauliczne, ciecz w
zbiomiku mechanicznie wyrnieszak.
Opr6inione opakowania przephkak trzykrotnie wodq, a poficzyny wlaC do zbiomika
oprysltiwacza z c i e c q uzytkowq.
W przypadku przeml w opryskiwaniu, przed ponownyrn przystagieniem do pracy nalezy dokladnie

wyrnieszaC ciecz uiytkowq w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania Jrodka nie dopuScid do:

- znoszenia cieczy uiytkowej na sqiednie ro4liny uprawne,
- nakladania s i cieczy
~
uiytkowej na stykach pas6w zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturq dokladnie xvymyC.

P&I,ECHQ\VYWANIE
ChroniC przed dzieCmi.
Nie przechowywak razem z iywnoSci~napojami i paszami dla zwierqt.
PrzechowywaC wylqcznie w olyginalnym opakowaniu, w chlodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
PrzechowywaC pojernnik szczelnie zarnkniqty, w temperaturze nie niiszej niz O°C i nie wyzszej nii

30 "C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SRODKA OCHRONY ROSLIN
Nie je6C i nie pi6 oraz nie palit tytoniu podczas stosowania produktu.
NosiC odpowiedniq odziei ochronnq i odpowiednie rqkawice ochronne.
UnilcaC zanieczyszczenia sk6ry.
NosiC odpowiedniq odziez ochronnq i odpowiednie rqkawice ochronne.
W razie polkniqcia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaj opakowanie lub etykietq.

Resztki cieczy uzytkowej rozcienczyt wodq i wypryskaC na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodq uzytq do mycia aparatury wypryskak na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosujqc te
same Srodki ochrony osobistej.
~ r o d e ki opakowanie usuwaC jako odpad niebezpieczny.
UzywaC odpowiednich pojernnik6w zapobiegajqcych skaieniu Srodowiska.
Opr6inione opakowania po Srodku zwr6cik do sprzedawcy, u kt6rego Srodek zostal zakupiony.
Zabrania siq spalania o p a k o w ~po Srodku ochrony roSlin we wlasnym zakresie.

UWAGA!

~
ZABRANIA SIQ WYKORZYSTYWANIA OPROZNIONYCH O P A K O W PO
SRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH C E L ~ WW
, TYM T-E

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTORNE.
W przypadku awarii lub jezeli ile siq poczujesz, niezwlocznie zasiqgnij porady lekarza -jeieli to
moiliwe, pokai etykietq.

A.NTIDOTUM: BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistnialych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niz ujqta w

ostrzezeniach, skontaktowak siq z najblizszym oirodkiem toksykologicznyrn:
Gdansk

(0-58) 301-65-16,

Rzesz6w

(0-17) 866-44-09,

Krak6w

(0-12) 41 1-99-99,

Sosnowiec

(0-32) 266-1 1-45,

Lublin

(0-81) 740-26-76,

Warszawa

(0-22) 619-08-97,

E6di

(0-42) 657-99-00,

Wroclaw

(0-7 1) 34-330-08.

Poznan

(0-61) 847-69-46,

Okres wainoSci - 2 lata.
Data produkcji - ...........................................................................................................................
ZawartoSC netto - .........................................................................................................................
Nr partii - .....................................................................................................................................

