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Załącznik do decyzji MRiRW nr R-548/2018d z dnia 08.10.2018 r. 
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-4/2009 z dnia 13.01.2009 r. 

 

Posiadacz zezwolenia:  
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01 - 756 Warszawa, tel. +48 22 866 
41 80, e-mail: sekretariat@arysta.com;  

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony 
roślin: 
……………………………………… 

A P A C Z  50 WG 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. 
 
Zawartość substancji czynnej: 
chlotianidyna - związek z grupy neonikotynoidów – 500 g/kg (50%). 

 
 

Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2009 z dnia 13.01.2009 r.,  
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-548/2018d z dnia 08.10.2018 r. 

 
 
 
 
 
 
Uwaga  
 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.  
H317 -  Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
H410 - 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. 
 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. 
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
P 302 + P 352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody  
z mydłem.  
 
Zebrać rozsypany produkt.  
 
 
OPIS DZIAŁANIA  

Apacz 50 WG jest środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzenia zawiesiny 
wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mączlika 
szklarniowego w uprawie szklarniowej gerbery, wciornastka zachodniego w uprawie 
szklarniowej sępolii i gerbery. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.  
 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy  ręcznych. 
 
 
 



Etykieta Apacz 50 WG 

 

2

STOSOWANIE ŚRODKA 
Roślin ozdobne uprawiane w szklarniach trwałych  

Gerbera (mateczniki, uprawa doniczkowa, uprawa na kwiat cięty) 

Mączlik szklarniowy, wciornastek zachodni 

Maksymalne / zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g 
środka  
w 100 litrach wody). 
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin. 

 

Sępolia (mateczniki, uprawa doniczkowa) 

wciornastek zachodni 

Maksymalne / zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g 
środka  
w 100 litrach wody). 
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ 
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 

 
1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych. 
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy 
odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły 
objawy uszkodzenia roślin. 
3. Środek stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. 
 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. 
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do 
potrzebnej ilości. Ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.  
 
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY 

Resztki cieczy użytkowej należy:: 
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której 

przeprowadzono zabieg 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. 
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te 
same środki ochrony osobistej. 
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WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA  

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:  

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka. 
 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:  

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek można stosować wyłącznie  
w szklarniach trwałych.  
Zabrania się wysadzania do gruntu roślin chronionych środkiem Apacz 50 WG. 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.  

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.  

Unikać zanieczyszczenia 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 cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   
 
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji): 
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 0°C - 30°C. 
 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych 
celów.  
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego 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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