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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
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa,
tel.: 58 676 7489, fax: 58 678 71 93, e-mail: info@target.com.pl

MNISZEK 02 GR – NAWÓZ Z ODCHWASZCZACZEM
DO TRAWNIKA

Środek ochrony roślin przeznaczony do zastosowań nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 8,0 g/kg (0,8%),
dikamba (związek grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 1,2 g/kg (0,12%).
Zawartość składników nawozowych:
azot ogólny- 22,0%,
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie – 4,3%,
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie – 5,0%.

Zezwolenie MRiRW nr R- 83/2014 z dnia 30 .05.2014 r.
Zawiera 2,4-D. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Mniszek 02 GR – nawóz z odchwaszczaczem do trawnika jest środkiem chwastobójczym
w formie mikrogranul, do stosowania na trawnikach, murawach w ogrodach przydomowych
i działkowych.
Środek stosowany nalistnie, przeznaczony do:
- pielęgnacji trawników dostarczając im niezbędnych środków odżywczych zapewniających
intensywny wzrost oraz wybarwienie trawy,
- zwalczania wielu chwastów dwuliściennych dzięki obecności dwóch selektywnych
substancji czynnych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację oraz zahamowanie
wzrostu.
Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Etykieta środka ochrony roślin Mniszek 02 GR - nawóz z odchwaszczaczem do trawnika – załącznik
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Chwasty wrażliwe: babka zwyczajna, babka lancetowata, jaskier rozłogowy, koniczyna
biała, mniszek pospolity, stokrotka pospolita, lucerna nerkowata, krwawnik pospolity.
STOSOWANIE ŚRODKA
TRAWNIKI, MURAWY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/m2
Środek stosować na wszelkie trawniki i murawy w ogrodach przydomowych i działkowych.
Termin stosowania:
Środek stosować w czasie okresu wegetacji na wolnym powietrzu:
- od marca do połowy sierpnia na trawnikach przy domu, w ogrodach przydomowych
i działkowych.
Łącznie dopuszcza się maksymalnie 1 zastosowanie na uprawę w okresie wegetacji,
przy czym niedopuszczalne jest stosowanie środka wraz z dodatkowymi środkami,
zawierającymi tę samą substancję czynną (te same substancje czynne).
SPOSÓB STOSOWANIA
Preparat równomiernie rozprowadzić na przewidzianą powierzchnię unikając nakładania się
dawki lub pomijania terenu, używając prawidłowo skalibrowanego siewnika do nawozów.
Jeżeli 2 dni po zastosowaniu środka nie wystąpią opady deszczu, trawnik intensywnie podlać
wodą.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Środek stosować podczas spokojnej pogody, gdy gleba jest możliwie wilgotna, a trawnik
suchy, gdy występują aktywnie rosnące chwasty.
Najlepsze rezultaty osiąga się po wiosennym lub wczesno letnim zastosowaniu.
Nie kosić trawnika co najmniej 3 dni przed zastosowaniem oraz 4 dni po zastosowaniu
środka.
Środka nie stosować:
- przed spodziewanymi przymrozkami i w warunkach mroźnej pogody,
- w warunkach suszy, gdy trawnik narażony jest na stres,
- na trawniki, murawy 6 miesięcy od założenia oraz w roku, w którym dokonano wysiewu.
Przez okres 8 tygodni od zastosowania środka nie dosiewać trawy w miejscach
wymagających uzupełnienia.
Po zastosowaniu środka, pierwszych czterech pokosów trawy nie przenosić do
kompostownika chyba, że trawa kompostowana będzie co najmniej 6 miesięcy.
Środek może być stosowany wokół drzew na trawniku, ale należy unikać kontaktu środka
z ulistnieniem drzew.
Środek może być stosowany, gdy na trawniku rosną rośliny ozdobne cebulowe, pod
warunkiem, że ich części nadziemne naturalnie obumarły.
Unikać znoszenia środka na rabaty roślin ozdobnych i inne rośliny sąsiadujące z terenem
przeznaczonym do stosowania.
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WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie środka i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne.
Po zastosowaniu środka należy dokładnie umyć ręce.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
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.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
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 karmić zwierząt plonami/produktami z przemiału pochodzącymi z roku (sezonu),
w którym zastosowano środek.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w chłodnym miejscu.
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Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne - w razie wątpliwości
dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Okres ważności - 18 miesięcy
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii ........
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