
Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
nr R - 2/2012/PE z dnia 10.04.2012 r.

Posiadacz  zezwolenia:  Stowarzyszenie  Plantatorów  Borówki  Amerykańskiej,  
ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel. (22) 593-
21-09, fax. (22) 593-21-11.

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

S I G N U M      33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Instrukcja stosowania środka ochrony roślin Signum 33 WG stanowi załącznik 
do zezwolenia MRiRW nr R - 2/2012/PE z dnia 10.04.2012 r.

I STOSOWANIE ŚRODKA 
Borówka wysoka
Szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek  Signum  33  WG  stosować  zapobiegawczo  lub  z  chwilą  pojawienia  się 
objawów choroby. Do zwalczania szarej pleśni środek stosować od początku fazy 
kwitnienia borówki wysokiej. 
Środek Signum 33 WG stosować przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie 
działania. 
Środek Signum 33 WG stosuje się używając opryskiwaczy ogrodniczych i ręcznych.

II 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):
Borówka wysoka – 3 dni.
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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  ORAZ 
ŚRODOWISKA
W  celu  ograniczenia  ryzyka  dla  ludzi,  zwierząt  i  środowiska  wynikającego  ze 
stosowania  środka  ochrony  roślin  Signum  33  WG  do  zwalczania  szarej  pleśni  
w borówce wysokiej odnoszą się:

− zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony roślin Signum 33 WG stanowiącej 
załącznik do zezwolenia MRiRW Nr  R – 33/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.  na 
dopuszczenie środka ochrony roślin Signum 33 WG do obrotu.

oraz zapis: 
− W  celu  ochrony  organizmów  wodnych  konieczne  jest  określenie  strefy 
ochronnej w odległości 50 metrów od zbiorników i cieków wodnych oraz redukcji 
znosu na poziomie 50%.

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.

UWAGA!
Odpowiedzialność za skuteczność działania środka ochrony roślin Signum 33 WG 
ponosi wyłącznie użytkownik stosujący środek ochrony roślin. 
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