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Zalqcznik do zezwolenia MRiRW Nr R- fl12007 z dnia a4.04.2007 r. 

Podmiot, ktdry uzyskal zezwolenie: 
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powqzkowska 44c, 0 1-797 Warszawa, 
Tel.: (0-22) 326-06-0 1, fax: (0-22) 326-06-99 

Producent: 
Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box CH-4002 Bazylea, Szwajcaria, 
Tel.: (+41,61) 323 11 11, fax: (+41,61) 323 12 12 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania Srodka ochrony roSlin 
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i Srodowiska. 

L I N T U R  70 WG 

~rodek  chwastob6jczy w forrnie granul do sporzqdzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, 
przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastow 
dwuliSciennych w jeczmieniu jarym, jeczmieniu ozimym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, 
pszenzycie ozimyrn, pszenzycie jarym, iycie, owsie, mieszankach zboiowych. 

ZawartoSC substancji aktywnych: 
dikamba (kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy; zwizgek z grupy pochodnych 
kwasu benzoesowego) w formie soli sodowej - 65,9% 
triasulfuron (1-[2-(2-chloroetoksy)fenssulfonylo]-3-(4-metoksy-6-meo-l,3,5-triazyn- 
2-ylc)nocznik; zwiwek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 4,1%. 

Zezwolenie MRiRW Nr ~-'ki/2007 z dnia 24.04.2007 

Drainiqcy Nicbczpicczny dla Srodowiska 

Dziala drainiqco na oczy. 
Dziala toksycznie na organizmy wodne; moie powodowa6 dhgo utrzymujqce si? niekorzystne 
zmiany w Srodowisku wodnym. 

Uwaga! 
1. Zabrania siq stosowania Srodka w strefie bezpoSredniej ochrony ujqC wody oraz na 

terenie uzdrowisk, otulin park6w narodowych i rezerwatdw. 
2. Nie zanieczyszczaC w6d Srodkiem ochrony roSlin lub jego opakowaniem. 



DZIAEANIE NA CHWASTY 

Srodek jest szybko pobierany poprzez liScie i korzenie chwastdw powodujqc zahamowanie ich 

wzrostu wkr6tce po zabiegu. W ciqgu 10 dni pojawiajq siq przebanvienia liSci roSlin wrailiwych. 

Calkowite ich zamieranie nastqpuje po uplywie 3-4 tygodni. ~ rodek  najskuteczniej zwalcza chwasty 

znajdujqce siq we wczeSniejszych fazach rozwojowych - od fazy siewki do fazy 2-6 liSci lub rozetki 

do 5 cm Srednicy. Pogoda ciepla i sprzyjajqca rozwojowi roSlin wzmaga dzialanie chwastobdjcze 

Srodka. 

Chwasty wrailiwe np: chaber blawatek, fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota 

purpurowa, komosa biala, mak polny, przytulia czepna, rdesty, rumianek 

pospolity, rumian polny, rzodkiew Swirzepa, samosiewy rzepaku, sporek 

polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobolki polne. 

Chwasty Brednio wrailiwe np: bodziszek drobny, jasnota rbzowa, przetacmik bluszczykowy. 

Chwasty odporne np: miotla zbozowa, owies ghchy, perz wlagciwy, wyczyniec polny. 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

Zboia ozime 

pszenica ozima 

OpryskiwaC wiosnq od fazy 3-4 IiSci do kolica fazy krzewienia. 

-2alecana dawka: 150-1 80 gha. 

W celu poszerzenia grupy zwalczanych chwastdw o miotlq zbozowq, Srodek stosowaC w mieszaninie 

ze Srodkiem Arelon Dyspersyjny 500 SC w dawkach: 

Lintur 70 WG 150 g h a  + Arelon Dyspersyjny 500 SC 2,5 llha. 

pszeniyto ozime 

OpryskiwaC wiosnq od fazy 3-4 liSci do konca fazy krzewienia. 

-Zalecana dawka: 150-1 80 glha. 

jqczmieri ozimy 

OpryskiwaC wiosnq od momentu ruszenia wegetacji do konca fazy krzewienia. 

-Zalecana dawka: 1 50- 1 80 glha. 

iyto. 

OpryskiwaC od fazy 4 liSci do korica fazy krzewienia. 

-2alecana dawka: 1 50-1 80 glha. 



Zboia jare. 

pszenica jara, pszeniyto jare, jeczmien jary, owies, mieszanki zboiowe. 

OpryskiwaC od fazy 3-4 liSci do ko6ca fazy krzewienia. 

-Zalecana dawka: 1 20- 1 50 glha. 

W pszenicy jarej, jqczmieniu jarym i pszeniycie jarym, w warunkach niesprzyjajqcych dzialaniu 

herbicyd6w oraz dla zwiqkszenia szybkoSci i skutecznoSci zwalczania komosy bialej, Lintur 70 WG 

moina stosowaC w mieszaninach z adiuwantem Trend 90 EC lub ze Srodkiem Chwastox Extra 300 

SL: 

Lintur 70 WG 150 g/ha + Trend 90 EC 0,1 1 na 100 1 cieczy uiytkowej. 

lub 

Lintur 70 WG 120-1 50 g h a  + Chwastox Extra 300 SL 1-1,5 ]/ha. 

StosowaC od fazy 4 IiSci do kolica fazy krzewienia. 

Zalecana iloSC wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: hredniokropliste. 

UWAGI: 

1. Optymalna temperatura w czasie zabiegu 10-25OC. 

2. Wyzsze z zalecanych dawek stosowaC w przypadku silnego zachwaszczenia oraz zwalczania 

takich chwast6w jak ostro2efi polny iub pnytulia czepna w bardziej zaawansowanych fazach 

wzrostu. 

3. Po kilku dniach od zastosowania, Srodek moze powodowaC ustqpujqce po 2 tygodniach objawy 

fitotoksycznoSci nie majqe wplywu na iloSC i jakoSC plonu. 

PRZECIWWSKAZANIA 

Srodka nie stosowaC: 

a) na roSliny chore, uszkodzone lub mokre 

b) przed zblizajqcym siq deszczem i przymrozkami lub po przymrozkach 

c) w temperaturze ponizej 5OC i powyzej 25OC 

d) na glebach zasadowych o pH wiqkszym ni2 7,5 

e) jekeli w tym samym sezonie wegetacyjnym zastosowano Srodek chwastob6jczy z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika 

Podczas stosowania Srodka nie dopubciC do: 

- znoszenia cieczy uzytkowej na sqsiednie plantacje roSlin uprawnych 

- nakladania siq cieczy uzytkowej na stykach pas6w zabiegowych i uwrociach. 



NAST~PSTWO ROSLIN 

Po zastosowaniu Srodka moBna uprawiaC wszystkie zboia bez ograniczeri. Po wykonaniu orki na 

glqbokoSC 15 cm mozna uprawiaC rzepak ozimy w roku zastosowania Srodka, a w nastqpnym sezonie 

wegetacyjnym inne dwuligcienne roSliny jare. 

W przypadku koniecznoSci zaorania plantacji potraktowanej Srodkiem w wyniku uszkodzenia roSlin 

przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu orki przedsiewnej moina uprawiaC jedynie 

zboza. 

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roSlin przeznaczonych do 

konsumpcji: NIE DOTYCZY 

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZAT, PSZCZOL (okres zapobiegajqcy zatruciu): 

NIE DOTYCZY 

SPORZqDZANIE CIECZY UZYTKOWEJ 

Przed przystagieniem do sporzqdzania cieczy uiytkowej dokladnie ustali6 potrzebnq jej iloSC. 

Odwaionq iloSk Srodka wsypaC do zbiornika opryskiwacza napeinionego czqSciowo wodq (z 

wiqczonym mieszadlem) i uzupelniC wodq do potrzebnej iloSci. 

~rodek  iatwo tworzy zawiesinq i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. 

OpryskiwaC z wlqczonym mieszadlem. 

Po wsypaniu Srodka do zbiornika opryskiwacza nie wyposaionego w mieszadio hydrauliczne ciecz w 

zbiomiku mechanicznie wymieszaC. 

Opr6znione opakowania przepiukak trzykrotnie wodg a popiuczyny wlaC do zbiornika z cieczq 

uzytkowq 

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystqpieniem do pracy dokladnie 

wymieszaC ciecz uzytkowq w zbiorniku opryskiwacza. 

Po pracy aparature dokladnie wymyC. 

PRZECHOWY WANIE 

Nie przechowywak razem z iywnogciq, napojami i paszami dla zwierzqt. 

PrzechowywaC wylqcznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczajqcej zakresu 

0-3O0C. 

PrzechowywaC pojemnik szczelnie zamkniqty. 

ChroniC przed Swiatlem i wilgociq 

ChroniC przed dzieCmi. 



WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SRODKA 

Nie jeSC i nie pi6 oraz nie paliC tytoniu podczas stosowania Srodka. 

UnikaC zanieczyszczenia skdry i oczu. 

Nosik odpowiedniq odziei ochronnq i okulary lub ochrone twarzy. 

W razie potkniccia niezwl-ocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie i etykietq. 

Resztki cieczy uiytkowej rozcienczyC wodq i wypryskaC na powierzchni poprzednio opryskiwanej. 

Wodq uiytq do mycia aparatury wypryskaC na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosujqc te 

same Srodki ochrony osobistej. 

UzywaC odpowiednich pojemnik6w zapobiegajqcych skaeniu Srodowiska. 

~rodek  i opakowanie usuwaC jako odpad niebezpieczny. 

Oprdtnione opakowania po Srodku zwr6ciC do sprzedawcy, u ktdrego Srodek zostal- zakupiony. 

Zabrania siq spalania opakowafi po Srodku we wtasnym zakresie. 

UWAGA! 

ZABRAMA SI@ WYKORZY STY WANIA OPR~ZMONYCH OPAKOW& PO 
SRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKZE 
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTORNE. 

W przypadku awarii lub jeSli i le siq poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jeieli to 

moiliwe, pokai etykietq. 

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE 

Pomoc medyczna 

W zaistnialych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna nii ujeta w 

wyzej wymienionych ostrzeieniach skontaktowaC sic z najblizszym oSrodkiem toksykologicznym: 

GdaAsk - (0-58) 30 1 65 16 Rzeszdw - (0-1 7) 866 44 09 
Krakdw - (0-12) 41 1 99 99 Sosnowiec - (0-32) 266 1 1 45 
Lublin - (0-81) 740 26 76 Warszawa - (0-22) 6 19 08 97 
Lddi - (0-42) 657 99 00 Wroclaw - (0-71) 343 30 08 
Poznan - (0-6 1) 847 69 46 

Okres wainoSci - 3 lata 
........ Data produkcji - 

ZawartoSC netto - ........ 
Nr partii - ........ 




