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Załącznik do decyzji MRiRW nr R-.21J/2015d z dnia 20,04.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-70/2009 z dnia 15.05.2009 r.

Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, A-4021 Linz,
Republika Austrii , tel. : + 43 732 6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32
52, fax : (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin :

1. Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: (32)
745 11 12, www.agropak.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp.j., Świerkówki 15 A, 64-605
Wargowo , tel. : +48 61 29 72 600, fax+ 48 61 29 72 602, e-mail:
sumin@sumin.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. (22) 731 50 82, fax: (22) 725 54
01, www.whlogistics.pl

P E L L A C O L 10 PA
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
tiuram - disulfid tetrametylotiuramu

(związek

z grupy dwutiokarbaminianów)- 10 %.

Zezwolenie MRiRW nr R - 70/2009 z dnia 15.05.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -?..1A./2015d z dnia R-0... 04.2015 r.

Uwaga
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H41 O - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia .
P314 -W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
Pellacol 1O PA jest środkiem o działaniu odstraszającym roślinożerne ssaki, w formie pasty
do smarowania, przeznaczonym do ochrony drzewek leśnych i sadowniczych przed
zgryzaniem i spałowaniem przez roślinożerne ssaki.
STOSOWANIE ŚRODKA
leśnictwo

sadzonki drzew, młodniki
roślinożerne ssaki (gryzonie,

zającowate

i jeleniowate)

Ef)•kieta Pellacof 10 PA, =alqc:::nik do decyzji MRiRW

Załącznik

do decyzji MRiRW nr R- .../2015d z dnia .... 04.2015 r.
zezwolenie MRiRW Nr R-70/2009 z dnia 15.05.2009 r.

zmieniającej

Środek stosować raz w sezonie w okresie jesiennym, na suchą powierzchnię kory drzew
i pędów sadzonek. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
zabezpieczenie przed zgryzaniem
Ręką zabezpieczoną w gumową rękawicę nanosić środek na
głównego, unikając zasmarowywania pączków.
W zależności od gatunku i wielkości sadzonek zużycie
sadzonek.
zabezpieczenie przed

wierzchołkową część
środka

pędu

wynosi 2-4 1/1000

spałowaniem

Środek nanosić szczotką nakładając cienką warstwę.

sosnowych środek nanosić na międzyokółek najbardziej narażony na
w zasięgu głowy zwierzyny (najczęściej pierwszy międzyokółek od góry,
z którego opadło już igliwie).
- starsze drzewa iglaste smarować na fragmencie strzały najbardziej narażonej na
- w

młodnikach

spałowanie będący

spałowanie.

sadownictwo
drzewa owocowe, krzewy owocowe
zwierzęta łowne (zającowate i jeleniowate)
zabezpieczanie przed zgryzaniem

pędów

oraz

strzał,

drzewek przed ogryzaniem lub

spałowaniem

Środek stosować 2-3 razy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, nanosząc jednolitą
na suchą powierzchnię pędów. Przed użyciem środek dokładnie wym ieszać.
Zalecana dawka: około 1 litr/100 sztuk, w zależności od wielkości drzew i krzewów.
warstwę środka

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI

l

ZALECENIA

STOSOWANIA

ZWIĄZANE

Z

DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

w

1. Środek stosować w dni bezwietrzne temperaturze nie niższej n iż O °C.
2. W przypadku wielokrotnego zastosowania środka Pellacol 1O PA może wystąpić zjawisko
przyzwyczajenia się odstraszanych zwierząt.
3. Nie przekraczać dawki 26 l preparatu na jeden hektar zabezpieczanej powierzchni.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść , nie

pić ani
Stosować rękawice
środków

nie palić podczas używan ia produktu.
ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
ochrony roślin , oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze w trakcie wykonywania

zabiegu.
ŚRODEK DZIAŁA TOKSYCZNIE NA OSOBY POZOSTAJĄCE POD WPŁYWEM
ALKOHOLU . NA DOBĘ PRZED ORAZ NA DOBĘ PO PRACY ZE ŚRODKIEM NIE WOLNO
SPOŻYWAĆ ALKOHOLU POD JAKĄKOLWIEK POSTACIĄ.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zan ieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia środka na powierzchni roślin .
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Załącznik

do decyzji MRiRW nr R- .. ./2015d z dnia .. .. 04.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-70/2009 z dnia 15.05.2009 r.

Okres od ostatniego zastosowania
karencji):
Nie dotyczy

środka

do dnia zbioru

rośliny

uprawnej (okres

WARUNKI PRZECHOWYWANIA l BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN l OPAKOWANIA
Chronić

przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w temperaturze O°C - 30°C.
w

miejscach

zabezpieczające

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 przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę) .
Okres ważność Data produkcji Zawartość netto Numer partii -

3 lata

Etykieta Pellacol /0 PA, za/qcznik do decyzji MRiRW
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