
                                            Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 3/2014/PE z dnia 29.04.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Dyrekcja  Generalna  Lasów  Państwowych,  ul.  Bitwy  Warszawskiej  1920  r.  nr  3,  
02-362 Warszawa, tel.: 22 58 98 100, fax: 22 58 98 171; e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl  

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

SIGNUM 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 6,7% (67 g/kg).
boskalid (związek z grupy anilidów) – 26,7% (267 g/kg).

Zezwolenie MRiRW nr R - 3/2014/PE z dnia 29.04.2014 r.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność 
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych 

ponosi wyłącznie jego użytkownik.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
1. Siewki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych – szkółki leśne na terenach 
otwartych  i  pod  osłonami  (tunele  foliowe,  szklarnie),  uprawy  leśne  (odnowienia 
naturalne).
Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować przy większym zagrożeniu chorobowym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Krótszy odstęp stosować przy większym zagrożeniu chorobowym.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy plecakowych.

2.  Sadzonki  leśnych  gatunków  drzew  iglastych  i  liściastych –  szkółki  leśne  na 
terenach  otwartych  i  pod  osłonami  (tunele  foliowe,  szklarnie),  uprawy  leśne 
(odnowienia naturalne).
Fytoftoroza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 kg/ha.
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Wyższą dawkę stosować przy większym zagrożeniu chorobowym.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Krótszy odstęp stosować przy większym zagrożeniu chorobowym.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy plecakowych.

3. Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew liściastych – szkółki leśne na terenach 
otwartych i pod osłonami (tunele foliowe, szklarnie).
Mączniak prawdziwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha.
Wyższą dawkę stosować przy większym zagrożeniu chorobowym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Krótszy odstęp stosować przy większym zagrożeniu chorobowym.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy plecakowych.

4.Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych – szkółki leśne na 
terenach otwartych i pod osłonami (tunele foliowe, szklarnie).
Rdze, szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp miedzy zabiegami: 7-10 dni.
Krótszy odstęp stosować przy większym zagrożeniu chorobą.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do zagęszczenia roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy plecakowych.

UWAGA:
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
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano 
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: 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.
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Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać 
lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

W celu ograniczenia ryzyka  dla ludzi,  zwierząt  i  środowiska wynikającego ze stosowania 
środka  ochrony  roślin  Signum  33  WG do  zwalczania  zgorzeli  siewek  drzew  iglastych  
i  liściastych  uprawianych  w  leśnych  szkółkach  i  odnowieniach  naturalnych,  fytoftorozy 
występującej na sadzonkach drzew iglastych i liściastych uprawianych w leśnych szkółkach
 i  odnowieniach  naturalnych,  mączniaka  prawdziwego  występującego  na  siewkach  
i sadzonkach leśnych drzew liściastych uprawianych w leśnych szkółkach oraz rdzy i szarej 
pleśni  na  siewkach  i  sadzonkach  drzew  iglastych  i  liściastych  uprawianych  w  leśnych 
szkółkach odnoszą się 

− zapisy  zawarte  w  etykiecie  środka  ochrony  roślin  Signum  33  WG stanowiącej 
załącznik  do  zezwolenia  MRiRW  Nr  R–33/2010  z  dnia  19  kwietnia  2010  r.  na 
dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin Signum 33 WG

oraz
− w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy 
ochronnej o szerokości 25 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

3


