Załącznik do decyzji MRiRW nr R-412/2108d z dnia 31.08.2018 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-93/2009 z dnia 29.07.2009 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna
Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z.o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99
99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka
ochrony roślin:
…
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
……………………………..

FLEXITY 300 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 300 g w 1 litrze
środka (25,51%)
Zezwolenie MRiRW Nr R – 93/2009 z dnia 29.07.2009 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-412/2018d z dnia 31.08.2018 r.

UWAGA
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
OPIS DZIAŁANIA
Flexity 300 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny o działaniu
systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym. Środek do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Termin stosowania środka: od pełni fazy krzewienia (BBCH 22) do początku fazy
kłoszenia (BBCH 50) pszenicy, z chwilą pojawienia się pierwszych objawów
porażenia liści lub kłosów przez tego patogena.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość
środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku
mechaniczne wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE
APARATURY

Z

RESZTKAMI

CIECZY

UŻYTKOWEJ

I

MYCIE

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
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.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
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.
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W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów
nieużytkowanych rolniczo.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy roboczej na powierzchni
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU
ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica ozima – 35 dni
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
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo

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 temperaturze 0 oC - 30oC z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania
odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.
Okres ważności - 4 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
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