Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 99/2021 z dnia 30.07.2021 r
Posiadacz zezwolenia:
Synthos Agro Sp. z o. o., ul. Chemików 1, 32 – 600 Oświęcim, tel. + 48 (33) 847 47 77, fax.+48 (33)
847 47 78, e – mail: rejestracja@synthosgroup.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: ………
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:……………….

BALDRON 400 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 160 g/l (13,82 %).
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 240 g/l (20,73 %)
Zezwolenie MRiRW nr R-99/2021 z dnia 30.07.2021 r.

Niebezpieczeństwo
H315
H317
H318
H335
H410
EUH401
P261
P280
P302+P352
P305+P351+P338

P304+P340

P312
P333+P313

Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usuną.
Nadal płukać.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady
lekarza.
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P403+P233

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty.

P391

Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do
sporządzania roztworu wodnego (SL).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy 9 (dawniej grupy G),
a substancja czynna 2,4 D zaliczana jest do grupy 4 (dawniej grupy O).
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.
Substancja czynna glifosat jest inhibitorem działania enzymu syntazy EPSPS, który jest kluczowym
enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego związanego z biosyntezą aminokwasów
aromatycznych. W roślinie powoduje hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin.
Substancja czynna 2,4 D zaliczana jest do inhibitorów wzrostu i rozwoju. W roślinie powoduje
zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu,
karłowacenia, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin. Glifosat pobierany jest poprzez zielone
części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i
dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.). 2,4-D jest pobierany głównie przez liście, a
następnie szybko przemieszcza się w roślinie i gromadzi głównie w stożkach wzrostu.
Pierwsze efekty działania środka w postaci deformacji liści i pędów są widoczne już po kilku dniach,
następnie rośliny zaczynają żółknąć i więdnąć. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3
tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Dawka 3,0 l/ha
Chwasty wrażliwe:

bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna
bezwonna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Dawka 5,0 l/ha
Chwasty wrażliwe:

babka lancetowata, bylica pospolita, komosa biała, mniszek
lekarski, perz właściwy, rdest ptasi, starzec zwyczajny, stokłosy,
wiechlina zwyczajna, włośnica zielona
pokrzywa zwyczajna

Chwasty średniowrażliwe:

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych i opryskiwaczy ręcznych oraz na torach kolejowych przy użyciu sprzętu naziemnego
montowanego na pojazdach szynowych.
Uwaga:
Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych,
rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.
Kostka brukowa, place magazynowe, tereny przemysłowe jak również inne stałe konstrukcje o
twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny
wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha
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Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji chwastów. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków.
Stosować dowolną aparaturę naziemną.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Torowiska kolejowe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-5,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji chwastów.
Zalecana ilość wody: 200 -350 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.
UWAGA:
Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi i betonowymi oraz
urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu
Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI,
STOSOWANIA

OKRESY

KARENCJI

I

SZCZEGÓLNE

WARUNKI

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople
cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na
możliwość uszkodzenia roślin
3. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin stosować
środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego
(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów
szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów
(o różnym mechanizmie działania),
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej,
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia
chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne
stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
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– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem
zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
4. Środka nie stosować:
– przed wschodami chwastów,
– na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia
roślin, na rośliny mokre,
– przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może
obniżyć skuteczność zabiegu),
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym
przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W czasie
pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne
odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie
wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
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.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść
ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
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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.
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
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 w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami
niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.
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 dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.
Okres ważności 2 lata
Data produkcji -….
Zawartość netto-….
Numer partii-….
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