
Zezwolenie MRiRW nr R – 66/2012 z dnia 10.04.2012 r., ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 307/2017d z dnia 
30.06.2017 r.
Przed użyciem przeczytaj instrukcje podane w załączonej ulotce.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

OPIS DZIAŁANIA  RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do 
sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego 
w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi ziemniaka, 
winorośli, tytoniu, uprawianych w gruncie: pomidora, cebuli, brokuła, kalafiora, sałaty, roślin ozdobnych oraz 
uprawianych pod osłonami: ogórka i roślin ozdobnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryski-
waczy polowych, sadowniczych i ręcznych.  

STOSOWANIE ŚRODKA

Zawartość substancji czynnych: metalaksyl - M (związek z grupy fenyloamidów) – 3,8% (38,8 g/kg), mankozeb 
(związek z grupy ditiokarbaminianów) – 64% (640 g/kg).  
H 317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H 361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
H 410 – 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. 
P 201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P 302+P 352 – W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P 308+P 313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek. 
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): - ogórek - 3 dni,  - pomidor, 
ziemniak - 7 dni,
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 oC - 30oC, 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.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA        Przed zastosowaniem środka należy 
poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie 
cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania 
produktu. 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. 
Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, 
Rzeczpospolita Polska, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99.

 

UWAGA

UPRAWA

ZIEMNIAK

ZIEMNIAK

POMIDOR uprawiany w gruncie

OGÓREK uprawiany pod osłonami

ROŚLINY OZDOBNE 
uprawiane w gruncie i pod osłonami

CHOROBY

alternarioza

zaraza ziemniaka

zaraza ziemniaka, alternarioza

mączniak rzekomy

mączniak rzekomy, fytoftoroza  

DAWKA

125 g/10 L wody 

100 g/10 L wody 

 37,5 g/10 L wody 

25 g/10 L wody 

25 g/10 L wody 

Zawartość netto:

50 g

Działa zapobiegawczo. Mączniak. Opakowanie 50 g na 20 L

BG6387

Data produkcji i nr partii na opakowaniu      
Okres ważności: 3 lata

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa,  ul. Ostrobramska 101A, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91


