Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 499/2015d
z dnia 11.06.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-62/2002 z dnia 27.11.2002 r.
Posiadacz zezwolenia: Industrias Quimicas del Valles S.A., Av. Rafael Casanova, 81,
08100 Mollet del Valles (Barcelona), Królestwo Hiszpanii. Tel.: 0034 93 579 66 77, fax: 0034
93 579 17 22. iqv@iqvagro.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
CIECH Sarzyna S. A., ul. Chemików 1, 37 - 310 Nowa Sarzyna, tel.: 17 24 07 111, fax: 17 24
07 122,e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

EKONOM 72 WP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
metalaksyl (związek z grupy fenyloamidów) - 8%.
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 64%.
Zezwolenie MRiRW Nr R – 64/2002 z dnia 27.11.2002 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-100/2003/p z dnia 24.07.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-108/2004o z dnia 03.03.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-13/2006/u z dnia 31.07.2006 r.
decyzją MRiRW Nr R-97/2008 z dnia 13.05.2008 r.
decyzją MRiRW nr R141/2009d z dnia 19.08.2009 r.
decyzją MRiRW nr R-76/2011d z dnia 22.03.2011 r.
decyzją MRiRW nr R-322/2012d z dnia 27.11.2012 r.
decyzją MRiRW nr R-469/2014d z dnia 08.12.2014 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 499/2015d z dnia 11.06.2015 r.

UWAGA
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
H361d-Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
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 metalaksyl i mankozeb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P261- Unikać wdychania cieczy
P270- Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu
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P280- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P302+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
P308+P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391-Zebrać wyciek
OPIS DZIAŁANIA
EKONOM 72 WP jest środkiem grzybobójczym w postaci proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym i kontaktowym, do stosowania
zapobiegawczego w ochronie ziemniaka i roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi.
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
ZIEMNIAK
alternarioza
Zalecana dawka: 2,0-2,5 kg/ha
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach dużego zagrożenia chorobą oraz na
plantacjach zagęszczonych.
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.
Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach
odmian wrażliwych na tę chorobę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą, w
momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na liściach.
Zaraza ziemniaka ( zaraza występująca na liściach i łodygach)
Zalecana dawka: 2,0 – 2,5 kg /ha
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach dużego zagrożenia chorobą oraz na
plantacjach zagęszczonych.
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na uprawach zagęszczonych lub w przypadku silnie
rozwiniętej naci ziemniaka.
Środek stosować do pierwszych zabiegów ochrony ziemniaka.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
*na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach
*na odmianach późniejszych – z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym regionie na
odmianach wczesnych.
W wyjątkowych przypadkach silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, opryskiwanie środkiem
można powtórzyć po 10-14 dniach od pierwszego zabiegu. Środkiem wykonać maksymalnie
2 zabiegi w sezonie.
Kolejne zabiegi wykonywać stosując fungicydy należące do innych grup chemicznych.
ROŚLINY WARZYWNE
POMIDOR ( w gruncie)
zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
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Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów choroby. Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych.
CEBULA (w gruncie)
mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha .
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów
choroby. Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie w odstępach co 7-10 dni.
ROŚLINY KAPUSTNE(rozsadnik)
mączniak rzekomy kapustnych
Zalecana dawka: 2 kg/ha
Zalecana ilość wody: 400 l/ha
Środek stosować 1-2 razy w sezonie, w odstępach co 7-10 dni.
Pierwsze opryskiwanie rozpocząć od fazy 2 liści rozsady.
UWAGI:
1.Warunkach skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2.Nie stosować środka w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w
rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
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:
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie
przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
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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.
OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZIEMNIAK, CEBULA – 14 DNI
POMIDOR - 7 DNI
OKRES PREWENCJI (okres zapobiegający zatruciu)
dla, ludzi, zwierząt - nie dotyczy
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,
− w temperaturze 00C-300C, 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 - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .........
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