Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr R-29/2008 z dnia 02.04. 2008 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen,
Niemcy. Telefon: +49 621 60, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
Tel.: (0-prefiks-22) 570 99 99, fax. (0-prefiks-22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska

DUETT ULTRA 497 SC
Zawartość substancji aktywnych:
tiofanat metylowy /o-fenylenobis[4,4’-(3-tioallofanian)]dimetylu
(związek z grupy benzimidazoli) - 310 g w 1 litrze wody,
epoksykonazol /rac-1-[3-(2-chloro-fenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,4
triazol (związek z grupy triazoli) - 187 g w 1 litrze wody.
Zezwolenie MR i RW Nr R - 29/2008 z dnia 02.04. 2008 r.

Szkodliwy

Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Możliwe ryzyko powstania - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.
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I OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego i buraków cukrowych przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA.
łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy,
septorioza liści
Zalecane dawki: 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Uwaga: Środek ogranicza występowanie łamliwości podstawy źdźbła.
2. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME.
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość
liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów.
Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
UWAGA: Pszenżyta nie opryskiwać w okresie kwitnienia.
3. BURAK CUKROWY.
chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści.
Zalecana dawka: 0,5-0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.
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III OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): pszenica
ozima, pszenżyto ozime, burak cukrowy - 35 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
(okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka
do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie
wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać pary rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
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Resztki nieużytej 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.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.

VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (058) 301 65 16

Rzeszów – (017) 866 44 09

Kraków - (012) 411 99 99

Sosnowiec – (032) 266 11 45

Lublin – (081) 740 26 76

Warszawa – (022) 619 08 97

Łódź –

Wrocław –

(042) 657 99 00

(071) 343 30 08.

Poznań – (061) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
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