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Etykieta Nemathorin 10 GR 

Załącznik do decyzj i MRiRW nr  R – 823/2019d 
 z dnia 13.11.2019 r. zmieniającej zezwolenie  

MRiRW nr R - 81/2013 z dnia 11.06.2013 r.  

 
 
Posiadacz zezwolenia:  
ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – box 9, B – 1831 Diegem, 
Królestwo Belgii, tel.: +32 2 627 – 86 - 11, fax: +32 2 627- 86 - 00 
 
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01 - 748 Warszawa, tel.: (22) 326-06-
01, fax: (22) 326-06-99 
 

N E M A T H O R I N  10  GR 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. 
 
Zawartość substancji czynnej: 
fostiazat (związek z grupy fosforoorganicznych) – 100 g/kg (10%). 

 
Zezwolenie MRiRW nr R - 81/2013 z dnia 11.06.2013 r. 

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 823/2019d z dnia 13.11.2019 r.  
 

       
  
Niebezpieczeństwo 
 
H 301 – Działa toksycznie po połknięciu. 
H 411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
EUH 401   W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 
zgodnie z instrukcją użycia. 
EUH 208 – Zawiera fostiazat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
EUH070-Działa toksycznie w kontakcie z oczami. 
 
P 264 - Dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu. 
P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ lub lekarzem. 
P405 - Przechowywać pod zamknięciem 
P 330 - Wypłukać usta. 
P 391 - Zabrać rozsypany produkt. 
 
OPIS DZIAŁANIA  

NEMATHORIN 10 GR jest środkiem nicieniobójczym w postaci drobnych granul stosowanych 
doglebowo. Przeznaczony jest do zwalczania mątwika ziemniaczanego w uprawie ziemniaka. 
W glebie na nicienie działa kontaktowo. Z gleby pobierany jest przez korzenie, w roślinach 
działa systemicznie. Po pobraniu przez rośliny zabezpiecza korzenie ziemniaka przed 
wnikaniem larw mątwika.  
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STOSOWANIE ŚRODKA 
 
ZIEMNIAK 
Mątwik ziemniaczany 
 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 kg/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 kg/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ 
ROLNICZĄ 

 
Nemathorin 10 GR ogranicza liczebność szkodnika w całym okresie wegetacji ziemniaka. 
Środek rozsiewać przed sadzeniem bulw równomiernie na całej powierzchni pola stosując 
aplikator do granulowanych środków ochrony roślin. Środek powinien być wprowadzony do 
gleby na głębokość 10 - 15 cm. 
Wprowadzenie środka do gleby na głębokość większą niż 15 cm zmniejsza skuteczność 
zwalczania mątwika ziemniaczanego. 
Nie można dopuścić do zamoczenia granul przed ich zastosowaniem.  
Aplikator do granulatów przed użyciem powinien być czysty i suchy. 
 
Nie należy stosować środka do zwalczania mątwika w przypadku uprawy ziemniaków 
wczesnych o okresie wegetacyjnym krótszym niż 120 dni. 
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA  
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:  
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka. 
Stosować rękawice, okulary i ochronę twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed 
oddziaływaniem środka ochrony roślin podczas napełniania aplikatora oraz w trakcie 
wykonywania zabiegu.  
 
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:  
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.  

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.  

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.  

 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej                            

w odległości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.  

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą. 
Zapewnić, że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.  
Produkt rozsypany przypadkowo zebrać aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków. 
 
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano 
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 
Nie dotyczy    
 
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY 
UPRAWNEJ (okres karencji) 
Ziemniak – 120 dni. 
 
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE 
NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) 
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Nie dotyczy 
 
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,  
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO 
Nie dotyczy 
 
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 nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 32oC. 
 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych 
celów.  
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów 
niebezpiecznych.  
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących 
środkami niebezpiecznymi.  
 
 
PIERWSZA POMOC 
Substancja aktywna fostiazat jest inhibitorem cholinoesterazy. Objawy zatrucia – nadmierne 
pocenie, ból głowy, osłabienie, omdlenie i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, 
zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.  
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeżeli znana jest 
przyczyna zatrucia wówczas należy: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć 
zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać 
lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.  
W przypadku połknięcia :Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. 
 
Okres ważności - 2 lata  
Data produkcji - ........  
Zawartość netto - ........  
Nr partii - ........  
 
 
 
 


