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Posiadacz zezwolenia:  
Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska,  
tel.: +33 4 72 85 25 25, fax: + 33 4 72 85 30 82 
 
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:  
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03 
 
Konfekcjoner:  
AGROPAK Sp. j., B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno,      
tel.: (32) 615 69 18, fax: (32) 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl 
 
 

 
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin  

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska 
 
 
 

CERONE  480  SL 
 
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
 
 
Zawartość substancji czynnej: 
 
etefon (związek z grupy fosfonowych) - 480 g/l (40,0%) 

 
 
 

Zezwolenie MRiRW nr R- 1/2013 z dnia 10.01.2013 r. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Szkodliwy 
 
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
 
 
I OPIS DZIAŁANIA 
Środek z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. 

 

mailto:agropak@agropak.pl


 
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 1/2013 z dnia  10.01.2013 r. 

 
 

 
Etykieta CERONE 480 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 

 

2 

Cerone 480 SL stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu jęczmienia, żyta, pszenżyta 
i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu. 
Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. 
Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny 
uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. 
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. 
 
 
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA  
ROŚLINY ROLNICZE 
Zboża ozime i jare 
 
1. Jęczmień ozimy 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha  
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–
39). 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
 
2. Żyto 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha  
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–
39). 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
 
3. Pszenżyto ozime 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha  
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się liścia 
flagowego (BBCH 32–37). 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
 
4. Pszenica ozima 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha  
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia 
flagowego (BBCH 31–37). 
 
Środek Cerone 480 SL można stosować po uprzednim zastosowaniu środka Antywylegacz 
Płynny 675 SL w dawce 2,0 l/ha w terminie od fazy 1. kolanka do fazy 2 .kolanka (BBCH 31–
32). 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha  
Termin stosowania: Środek stosować od fazy liścia podflagowego do fazy ukazania się liścia 
flagowego. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
 
5. Jęczmień jary 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha  
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy pojawienia się pierwszych 
ości  (BBCH 32–49). 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
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6. Pszenica jara 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha  
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia 
flagowego (BBCH 31–37). 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
 
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 
 
UWAGA 
Środki chwastobójcze z grupy fenoksypochodnych przeznaczone do zwalczania chwastów 
dwuliściennych stosować przed środkiem Cerone 480 SL - w dawkach i terminach podanych 
w ich etykietach. 
 
 
7. PRZECIWWSKAZANIA 
Środka Cerone 480 SL nie stosować: 
- od okresu kłoszenia się zbóż, 
- na rośliny mokre lub chore, 
- w temperaturze poniżej 10oC, 
- na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem, 
- na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, 
ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów. 
 
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy, 
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 
 
 
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed użyciem - nie trzymać dłużej niż 4 godziny. 
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, 
przy włączonym mieszadle uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. 
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. 
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie 
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. 
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 
 
 
IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA 
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ 
WPROWADZONE ZWIERZĘTA.  
 
Nie dotyczy  
 
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) 
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Nie dotyczy  
 
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY 
UPRAWNEJ (okres karencji) 
 
Nie dotyczy 
 
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY 
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ 
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) 
 
Nie dotyczy 
 
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, 
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO 
 
Nie dotyczy 
 
 
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN 
Nie wdychać rozpylonej cieczy.  
Unikać zanieczyszczenia oczu. 
Nosić okulary lub ochronę twarzy.  
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
 
7. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. 
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury 
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające 
z gospodarstw i dróg. 
 
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio 
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio 
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. 
 
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został 
zakupiony. 
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.  
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych 
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne. 
 
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane 
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką 
informację. 
 
 
V PIERWSZA POMOC 
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
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W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, 
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym 
ośrodkiem toksykologicznym: 
 
Gdańsk   – (58) 682 04 04   Rzeszów     – (17) 866 40 25 
Kraków  – (12) 411 99 99   Sosnowiec  – (32) 266 11 45 
Lublin    – (81) 740 89 83   Tarnów       – (14) 631 54 09 
Łódź      – (42) 657 99 00   Warszawa   – (22) 619 66 54 
Poznań   – (61) 847 69 46  Wrocław     – (71) 343 30 08 
 
 
VI PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i 
nie wyższej niż 30°C.  
Chronić przed dziećmi. 
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.  
 
Okres ważności - 2 lata  
Data produkcji - ........  
Zawartość netto - ........  
Nr partii - ........ 
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