Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 312 /2015d z dnia 07.05.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 67/2012 z dnia 19.04.2012 r.

Posiadacz zezwolenia: Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04 - 041
Warszawa, tel.: 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91; e-mail: infopl@scotts.com

M N I S Z E K ULTRA HOBBY AL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 1,6 g/l (0,16%)
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)
– 0,32 g/l (0,032%)
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 0,16 g/l (0,016%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 67/2012 z dnia 19.04.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 10/2014d z dnia 17.01.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 312/2015d z dnia 07.05.2015 r.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie płynu, gotowy do użycia, stosowany nalistnie, przeznaczony
do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych najczęściej występujących na
trawnikach, boiskach i polach golfowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy ręcznych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście powodując ich deformację, a następnie zahamowanie
wzrostu i zamieranie chwastów. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach a proces
obumierania następuje po tygodniu od zastosowania. Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin
wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Chwasty wrażliwe: babki, koniczyna biała,
Chwasty średnio wrażliwe: mniszek lekarski.
STOSOWANIE ŚRODKA
Trawniki, boiska, pola golfowe
Środek Mniszek Ultra Hobby AL stosować punktowo na miejsca zachwaszczone. Środek
można stosować jedynie w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka na 20 m²
(5 litrów środka na 100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 90 – 120 dni
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UWAGI:
W roku założenia trawnika środek stosować w fazie krzewienia traw lub po 2 tygodniach od
pierwszego koszenia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie stosować środka:
1. na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą,
2. w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,
3. przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
4. w ogrodach na liście i młodą korę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych ze względu
na możliwość ich uszkodzenia,
5. podczas dużego wiatru, gdy istnieje możliwość zniesienia środka na inne rośliny.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
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
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Chronić przed światłem słonecznym.
Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 30°C.
Unikać przemarzania.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
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− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

− pod zamknięciem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

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