
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 96/2012 z dnia  20.07.2012 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: 
Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpia, Królestwo Belgii
tel.: +32 3 568 51 23, fax: +32 3 568 50 90.

Podmiot  wprowadzający  środek  ochrony  roślin  na  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej:  Monsanto  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Domaniewska  49,  Trinity  Park III,  02-672 
Warszawa,  tel:  (22)  395  65  00,  fax.:  (22)  398  65  01,  infolinia:  (22)  395  65  09, 
www.monsanto.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska

LATITUDE  125  FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

siltiofam (związek z grupy sililoamidów) - 125 g/l (11,8%)

Zezwolenie MRiRW  Nr R- 96/2012 z dnia 20.07.2012 r.

Działa  szkodliwie  na  organizmy  wodne,  może  powodować  długo  utrzymujące  się, 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w postaci koncentratu zawiesinowego do zaprawiania ziarna pszenicy 
ozimej  przeciwko  zgorzeli  podstawy  źdźbła,  do  stosowania  łącznie  z  innymi  zaprawami 
nasiennymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Zgorzel podstawy źdźbła jest chorobą pochodzenia glebowego, występującą w warunkach 
wysokiego  udziału  zbóż  w  płodozmianie.  Zaprawianie  ziarna  ogranicza  występowanie 
czernienia korzeni oraz pojawiania się przedwczesnego bielenia kłosów.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima
zgorzel podstawy źdźbła.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna 
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Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna 

Zaprawę Latitude 125 FS stosować łącznie z jedną z następujących zapraw:
* Baytan Universal 094 FS – 400ml/100 kg + 100 ml wody,
* Raxil Extra 515 FS – 200 ml/100 kg ziarna + 200 ml wody,
* Dividend 030 FS – 200 ml/100 kg ziarna + 200 ml wody.

UWAGA
Stosować się do zaleceń zawartych w etykietach zapraw używanych do mieszanin.

III SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Latitude 125 FS stosować w mieszaninie z następującymi zaprawami:
Baytan  Universal  094  FS,  Raxil  Extra  515  FS,  Dividend  030  FS,  przygotowując  jeden 
roztwór.

Przed  rozpoczęciem  pracy  dokładnie  skalibrować  urządzenie  zaprawiające  w  celu 
zapewnienia  równomierności  pokrycia  ziarna  środkiem.  Zawartością  opakowania  przed 
użyciem wstrząsnąć.  Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki  lub w 
oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednie 
ilości zapraw dokładnie je mieszając. 
Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.
Zaprawiać  w  zaprawiarkach  mechanicznych  o  ruchu  ciągłym  lub  porcjowych  zgodnie  z 
instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.

UWAGI
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawiać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawione ziarno winno być dokładnie i równomiernie pokryte środkiem.
4. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 %, skiełkowanego lub powierzchniowo 

uszkodzonego.
5. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
6. Jeżeli  zachodzi  konieczność  przechowywania  ziarna  do  następnego  sezonu,  należy 

zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
7. Zaprawionego  materiału  siewnego  używać  wyłącznie  do  siewu.  Nie  wolno 

przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1.  OKRES OD ZASTOSOWANIA  ŚRODKA DO DNIA,  W KTÓRYM  NA OBSZAR,  NA 
KTÓRYM  ZASTOSOWANO  ŚRODEK  MOGĄ  WEJŚĆ  LUDZIE  ORAZ  ZOSTAĆ 
WPROWADZONE ZWIERZĘTA. 

Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY 
UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy
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4.  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

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W 
KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

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.

Resztki  cieczy  użytkowej  rozcieńczyć  wodą  i  wypryskać  na  powierzchni  poprzednio 
opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując 
te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych 
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Dla  zaproponowanego  zakresu  stosowania  zaprawy  Latitude  125  FS  wymagane  jest 
następujące ograniczenie w stosowaniu: 
- maksymalna  dopuszczalna  dawka  środka  wynosi  40  g  substancji  czynnej/ha  (200  ml   

środka/100 kg materiału siewnego); 
- maksymalna norma wysiewu dla powyżej dawki wynosi 160 kg ziarna/ha.  

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, 
niż  ujęta  w  wyżej  wymienionych  ostrzeżeniach,  należy  skontaktować  się  z  najbliższym 
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk   – (58) 682-04-04 Rzeszów     – (17) 866-40-25
Kraków  – (12) 411-99-99 Sosnowiec  – (32) 266-11-45
Lublin    – (81) 740-89-83 Tarnów       – (14) 631-54-09
Łódź      – (42) 657-99-00 Warszawa   – (22) 619-66-54
Poznań   – (61) 847-69-46 Wrocław     – (71) 343-30-08
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VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 0o C - 30o C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -   ........
Zawartość netto - ........
Nr partii -             ........
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