
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 31/2012 z dnia  30.01.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa.
Tel.: (22) 326 06 01. Fax: (22) 326 06 99.
Producent: 
Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska, 
Tel.: +41 (61) 323 11 11. Fax: +41 (61) 323 12 12.

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

MODDUS  250  EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej: trineksapak etylu 
/(4-cyklopropylo(hydroksy)metyleno-3,5-dioksocykloheksanokarboksylan etylu/ 
(związek z grupy cykloheksadionów)  –  250 g/l (25,5%).

Zezwolenie MRiRW nr: R- 31/2012 z dnia 30.01.2012 r.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

       

I OPIS DZIAŁANIA
Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin,  w formie koncentratu do sporządzania emulsji 
wodnej.  Środek  stosuje  się  w  celu  zapobiegania  wyleganiu  pszenicy  ozimej,  jęczmienia 
ozimego, żyta, pszenżyta ozimego oraz pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa siewnego 
uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
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Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 31/2012 z dnia  30.01.2012 r.

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek 
merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje 
redukcji  długości korzeni i  masy rośliny.  Skrócenie i  usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega 
wyleganiu łanu.
Intensywność  działania  środka  zależy  od  fazy  rozwojowej  rośliny  uprawnej,  odmiany, 
stanowiska  oraz  warunków  atmosferycznych.  Najsilniejszemu  skróceniu  ulegają 
międzywęźla  intensywnie  wydłużające  się  w  okresie  stosowania  środka.  Odmiany 
genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli. 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA 
ROŚLINY ROLNICZE
Zboża ozime i jare

1. Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 
Termin stosowania:  Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 
25–39).

Środek Moddus 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 
675 SL w dawkach: Moddus 250 EC - 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha. 
Termin stosowania: Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

Środek Moddus 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych: 
w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) - dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego 
(BBCH 39) - dawka 0,3 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 2

2. Jęczmień ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

3. Żyto
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–
39).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

4. Pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

5. Pszenica jara
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 
Termin stosowania:  Środek stosować od końca fazy krzewienia  do fazy liścia  flagowego 
(BBCH 29–39).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1
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6. Jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

7. Owies siewny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).

Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. 
kolanka do fazy 4. kolanka, w dawkach: Moddus 250 EC - 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 
675 SL - 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

UWAGI:
1. Warunki sprzyjające działaniu środka to: 

- temperatura około 10-15oC,
- silne naświetlenie,
- niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone,
- łan suchy, aktywnie rosnący. 

2. Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach:
- silnego zachmurzenia,
- pogody deszczowej,
- wilgotnego łanu,
- temperatury poniżej 5oC,
- słabego wzrostu roślin.

8. PRZECIWWSKAZANIA
Środka Moddus 250 EC nie stosować: 
- na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: 
     nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki;
- na rośliny słabo rosnące,  np.:  w okresie długotrwałej  suszy,  upałów lub w przypadku 

niedostatecznego nawożenia,
- podczas  wiatru  stwarzającego  możliwość  znoszenia  cieczy  użytkowej  na  sąsiednie 

rośliny uprawne. 
Podczas stosowania nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z 
włączonym  mieszadłem).  Opróżnione  opakowania  przepłukać  trzykrotnie  wodą,  a 
popłuczyny  wlać  do  zbiornika  opryskiwacza  z  cieczą  użytkową.  Następnie  zbiornik 
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. 
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Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, 
ciecz mechanicznie wymieszać.
W  przypadku  przerw  w  opryskiwaniu,  przed  ponownym  przystąpieniem  do  pracy  ciecz 
użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. 
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)

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 jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. 
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.
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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.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
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
Chronić przed dziećmi. 
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do 35°C.

Okres ważności – 4 lata. 
Data produkcji - .......................................................................................................................
Zawartość netto - .....................................................................................................................
Nr partii - ..................................................................................................................................
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