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Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  
nr R - 2/2018PE z dnia 20.04.2018 r. 

 
Posiadacz zezwolenia:  
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127, tel.: 22 5898100, fax: 
22 5898171, e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl 
 
 

MIEDZIAN 50 WP 
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
 
Zawartość substancji czynnej: 
miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50% (500g Cu/kg) 
 
 

Zezwolenie MRiRW nr R - 2/2018/PE z dnia 20.04.2018 r. 
 
 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin  

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik. 

 
 
OPIS DZIAŁANIA 

FUNGICYD w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do 
stosowania zapobiegawczego w ochronie siewek i sadzonek modrzewia oraz leśnych drzew liściastych. 
 
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN 

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy 
polowych lub sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych. 

Szkółki leśne, odnowienia, zalesienia i plantacje nasienne 

Siewki i sadzonki modrzewia  

Opadzina modrzewiowa 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 

Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni. 

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

Maksymalna dawka kumulatywna: 8,0 kg środka/ha/rok. 
 
Siewki i sadzonki leśnych gatunków liściastych  

Zaraza ogniowa, plamistość liści  

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 

Odstęp między zabiegami: 7-10 dni. 
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Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

Maksymalna dawka kumulatywna: 8,0 kg środka/ha/rok. 
Środek stosować przemiennie z fungicydami zawierającymi substancje czynne należące do innych 
grup chemicznych. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI 
STOSOWANIA 
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. 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 
Nie dotyczy. 

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ 
OSÓB POSTRONNYCH 
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i ochronę twarzy, zabezpieczającą 
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w 
trakcie wykonywania zabiegu oraz przy wkraczaniu na teren poddany zabiegowi. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 

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. 
 
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. 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej  
o szerokości 70 metrów od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik 
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%. 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości: 
− 3 m w przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych, 
− 1 m w przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych. 
 
W celu ochrony organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu 
zawierającego związki miedzi dłużej niż 8 lat na tym samym terenie w dawce odpowiadającej 4,0 kg 
miedzi/ha/rok. 
 
W celu przestrzegania zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej oraz postępowania  
z resztkami cieczy użytkowej oraz myciem aparatury wynikającego ze stosowania środka ochrony 
roślin Miedzian 50 WP do zwalczania opadziny modrzewiowej na modrzewiu, oraz zarazy ogniowej  
i plamistości liści na leśnych gatunkach drzew liściastych uprawianych w szkółkach leśnych, 
odnowieniach, zalesieniach i plantacjach nasiennych oraz przechowywania i bezpiecznego usuwania 
przedmiotowego środka ochrony roślin zastosowanie mają zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony 
roślin Miedzian 50 WP stanowiącej załącznik do zezwolenia nr R – 134/2015 z dnia 03.09.2015 r. na 
wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Miedzian 50 WP. 


