
Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
nr R - 5 /2010/PE z dnia 07.10.2010 r.

Podmiot,  który  uzyskał  zezwolenie:  Dyrekcja  Generalna  Lasów  Państwowych,  
ul.  Bitwy  Warszawskiej  1920  r.  nr  3,  02-362  Warszawa,  Rzeczpospolita  Polska,  
tel: (022) 58 98 100, fax: (022) 58 98 171, e-mial: sekretariat@lasy.gov.pl  .

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

A M I S T A R  250 SC

Instrukcja stosowania środka ochrony roślin Amistar 250 SC stanowi załącznik do zezwolenia  
MRiRW nr R -5/2010/PE z dnia 07.10.2010 r.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

Szkółki leśne
Gatunki iglaste

• Osutka sosny, szara pleśń, rdze
Zalecana dawka: 0,8 – 1,0 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobowego.

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek  stosować  zapobiegawczo  lub  natychmiast  po  wystąpieniu  pierwszych  objawów 

chorób.  Zabiegi  wykonywać  w przypadku:  osutki  sosny w odstępach  3-4  tygodni;  szarej 

pleśni  w odstępach  10-14  dni,  rdzy  -  2-3  tygodni.  Zaleca  się  maksymalnie  2-3  zabiegi  

w sezonie wegetacyjnym. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się 

dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Gatunki liściaste

• Mączniak prawdziwy dębu, szara pleśń, rdze 
Zalecana dawka: 0,8 -1,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobowego.

Zalecana ilość wody: 300-500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
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Pierwszy  zabieg  wykonać  zapobiegawczo.  Następne  zabiegi  wykonywać  natychmiast  po 

wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Zaleca się wykonać maksymalnie 2-3 zabiegi w 

ciągu  sezonu  wegetacyjnego.  Zabiegi  wykonywać  w  odstępach  3-4  tygodni.  Środek 

zwiększający przyczepność można dodawać do cieczy użytkowej.

OKRES  KARENCJI (okres  od  dnia  ostatniego  zabiegu  do  dnia  zbioru  roślin 

przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES  PREWENCJI  DLA  LUDZI,  ZWIERZĄT,  PSZCZÓŁ  (okres  zapobiegający 

zatruciu): NIE DOTYCZY

UWAGA!

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin ponosi 
wyłącznie jego użytkownik.
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