Załącznik do decyzji MRiRW nr R-315/2018d z dnia 12.07.2018 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 90/2017 z dnia 17.05. 2017 r.
Posiadacz zezwolenia:
Witasek PflanzenSchutz GmbH, Mozartstrasse 1a, 9560 Feldkirchen, Republika Austrii,
tel.: +43(0) 4276 3230 21, fax: +43(0) 4276 2088 18, email: sima@witasek.com

WAM EXTRA PA

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
piasek kwarcowy (związek z grupy tlenków nieorganicznych) - 300 g/kg (30 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 90/2017 z dnia 17.05.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-315/2018d z dnia 12.07.2018 r.

EUH401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia

OPIS DZIAŁANIA
Środek o działaniu odstraszającym, w formie pasty (PA) gotowej do smarowania, przeznaczony do
stosowania w leśnictwie w celu ochrony przed zgryzaniem przez jeleniowate.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu rękawicy lub pędzla.
Drzewa iglaste oraz drzewa liściaste (np. sosna, dąb)
zapobieganie zgryzaniu przez jeleniowate (np. jeleń, sarna)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 kg/1000 drzewek
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (przy użyciu rękawicy):
3,0 - 4,0 kg/1000 drzewek
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (przy użyciu pędzla):
3,0 - 3,5 kg/1000 drzewek
Termin stosowania środka: jesienią.
Liczba zabiegów: 1
Odstęp między zabiegami: nie dotyczy
Zalecana ilość wody: nie dotyczy
Zalecane opryskiwanie: nie dotyczy
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

SPOSÓB STOSOWANIA
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Środek gotowy do użycia. Mieszanie nie jest konieczne.
Ręką zabezpieczoną gumową rękawicą, lub pędzlem nanosić środek od dołu do góry grubą warstwą
na zabezpieczane powierzchnie, głównie na wierzchołki pędów.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI,
STOSOWANIA

OKRESY

KARENCJI

I

SZCZEGÓLNE

WARUNKI

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.
Środek stosować jednorazowo jesienią, w dni bezdeszczowe, w temperaturze powyżej 0ºC. Przed
użyciem środek dokładnie wymieszać.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW
I OSÓB POSTRONNYCH
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
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.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
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,
o
o
− w temperaturze 4 C - 25 C, 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.
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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