Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 516 /2016 d z dnia 09 .11.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-158 /2013 z dnia 28.11.2013 r.

Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair , 69009 Lyon, Republika
Francuska, tel. 0033 4 72 85 48 61, fax: 0033 4 72 85 49 06
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (0-22) 572 36 20,
fax: (0-22) 572 35 00

MAISTER POWER 42,5 OD
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
foramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika)- 31,5 g/l (3,21 %)
jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika)
– 1 g/l (0,1 %)
tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) - 10 g/l (1, 02%)
Inne substancje stwarzające zagrożenie:
Cyprosulfoamid
Eter poliglikolu
Dokuzan sodowy
Zezwolenie MRiRW nr R- 158/2013 z dnia 28.11.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-516/2016d z dnia 09.11.2016 r.

Niebezpieczeństwo
Działa drażniąco na skórę.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zawiera eter poliglikolu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.
Chronić przed dziećmi.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania środka.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu i ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności; zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
OPIS DZIAŁANIA
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Maister Power 42,5 OD jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny olejowej do
rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie przeznaczonym do powschodowego zwalczania
chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje czynne z grupy
pochodnych sulfonylomocznika działające poprzez liście chwastów oraz tienkarbazon metylu
z grupy triazolinonów, działający poprzez korzenie i liście chwastów. Zawarte substancje
czynne szybko przemieszczają się w roślinie powodując stopniowe zahamowanie rozwoju i
wzrostu chwastów.
Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki znajdujące się w początkowym
okresie wzrostu od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych. Pełen efekt chwastobójczy
widoczny jest po upływie ok. 14 dni od wykonania zabiegu.
STOSOWANIE ŚRODKA
Działanie na chwasty
Chwasty wrażliwe np.: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek
polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad
polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia
czepna, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku
( kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice
Chwasty średnio odporne : przetacznik perski.
Kukurydza
Środek stosować po wschodach od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (o terminie zabiegu
decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów).
Zabieg należy wykonać po masowych wschodach większości obecnych na danym polu
gatunków chwastów, gdy większość z nich znajduje się w fazie siewek do fazy 2-4 liści.
W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać gdy rośliny
chwastnicy mają od 2 liści do początku fazy krzewienia.
W przypadku zwalczania perzu właściwego stosować górną zalecaną dawkę. Zabieg
najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 1520 cm), nie później niż w fazie 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby
i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 – 1,5 l/ha
Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w
przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średnio-kropliste.
UWAGI
1. W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg
przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści
kukurydzy).
2. Środek wnika do roślin w ciągu 2 godzin od zastosowania. Niewielki opad deszczu krótko
po tym czasie nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka.
3. Przy dużym nasileniu zachwaszczenia, szczególnie w warunkach niewystarczającego
uwilgotnienia gleby, może nie chronić w dostatecznym stopniu uprawy przed
zachwaszczeniem wtórnym.
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Następstwo roślin
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego
przebiegu wegetacji i wykonaniu orki można uprawiać wszystkie rośliny. Po zaoraniu
plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki,
choroby lub szkodniki na polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać
jedynie kukurydzę.
Sporządzanie cieczy roboczej
Uwaga: Przed użyciem opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania
całkowicie jednorodnej zawiesiny.
Używać rękawic ochronnych.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do zakładanej ilości. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w miarę
uzupełniania w zbiorniku należy mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie stosować środka:
1. Na plantacjach nasiennych przeznaczonych do dalszej reprodukcji nasion, na plantacjach
kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych
2. Na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, spadki
temperatur, zalanie wodą.
3. W temperaturze poniżej 8oC i powyżej 25oC, w warunkach dużych dobowych wahań
temperatury mogących osłabić kondycję roślin w warunkach panującej suszy, silnego
nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i
rozwój roślin np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, niskie pH, itp.)
4. Jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi środkami
fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo (granulat
doglebowy).
5. W mieszankach z płynnymi nawozami i insektycydami fosforoorganicznymi
Należy pamiętać również o tym, że po zastosowaniu środków ochrony roślin zawierających
substancję czynną foramsulfuron (substancja czynna środka Maister Power 42,5 OD) w
kolejnym roku po zastosowaniu nie wysiewać nasion kukurydzy zaprawionych
owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
1. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne ( szczególnie burak cukrowy i
ziemniaki)
2. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
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.
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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.
W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
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.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze 0-30oC.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Okres ważności
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii

- 2 lata
- .........
- .........
- .........
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