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Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 19/2018d z dnia  11.01.2018 r. 
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 164/2015 z dnia 08.10.2015 r. 

 
Posiadacz zezwolenia: 
Gowan Crop Protection Limited, Highlands House Basingstoke Road, Spencers 
Wood, Reading, Berkshire, RG7 1NT, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii  
i Irlandii Północnej, tel.: + 44 (0) 1582 280390, fax.: + 44 (0) 1582 645888, e - mail: 
customerservicegcp@gowanco.co., www.gowanco.com 
 

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów; tel.: 48 668 04 81; fax: 48 668 04 86;  
e - mail: agrosimex@agrosimex.com.pl  
 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: 
Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.:/fax: 63 240 01 18; www.pakon-konin.pl 

 

 
REBOOT 66 WG 

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
 
Zawartość substancji czynnych: 
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 330 g/kg (33%). 
zoksamid (związek z grupy anty-tubulino benzamidów) - 330 g/kg (33%). 
 

Zezwolenie MRiRW nr R-164/2015 z dnia 08.10.2015 r.,  
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R -  19 /2018d z dnia  11.01.2018 r. 

 
 
 

 
 
Niebezpieczeństwo 
 
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu 
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H361fd – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa 
szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
H373 – Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub 
powtarzanego narażenia. 
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 
zgodnie z instrukcją użycia. 
 
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. 
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P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ 
zgłosić się pod opiekę lekarza 
P391 – Zebrać wyciek 
 
OPIS DZIAŁANIA 
Reboot 66 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzenia zawiesiny 
wodnej do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed 
zarazą ziemniaka. Na roślinie działa wgłębnie i powierzchniowo. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego 
opryskiwacza polowego lub sadowniczego. 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 
ZIEMNIAK 
zaraza ziemniaka 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. 
 
Ostatni zabieg wykonać nie później niż 7 dni przed zbiorem ziemniaków. 
 
Termin stosowania: 
Środek stosować od fazy widocznego pierwszego pędu bocznego do fazy, gdy jagody 
pierwszego owocostanu są dojrzałe (BBCH 21-89). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie  
z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresie sprzyjającym rozwojowi choroby (wysoka 
wilgotność powietrza, częste opady, temperatura powietrza 10-180C). 
 
Zaleca się korzystanie z dostępnych programów oraz modeli wspomagania decyzji 
w określaniu terminu zabiegów. 
 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ 
ROLNICZĄ  

1. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje 
czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Ze względu na 
strategię odpornościową nie zaleca się również stosowania środka w dawkach niższych 
niż zalecane. 

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne; 
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.  

 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Przed użyciem silnie wstrząsnąć opakowaniem. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika 
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do 
potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do 
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. 
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne 
ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga 
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dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed 
ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie 
wymieszać. 
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY 

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko 
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz 
skażenia gruntu, tj.: 
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, 

jeżeli jest to możliwe obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą 
opryskiwacza, 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. 
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 

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. 
 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek: 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem 
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej, w trakcie wykonywania 
zabiegu oraz podczas kontaktu z zanieczyszczonymi środkiem powierzchniami. 
Dokładnie umyć dłonie i zanieczyszczoną skórę po pracy oraz przed każdym posiłkiem  
w trakcie przerw w pracy. 
 
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 wyznaczenie zadarnionej strefy 
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. 
 
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 
 
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. 
 
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji): 
Ziemniak – 7 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):  
Nie dotyczy. 
 
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub 
sadzić rośliny uprawiane następczo:  
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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, 

− 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 opakowanie 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 opakowanie lub etykietę. 
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się  
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. 
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod 
opiekę lekarza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres ważności: 2 lata 
Data produkcji:………. 
Zawartość netto:…….. 
Nr partii: ……………... 


