
Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
nr R – 4/2015/PE z dnia 08.05.2015 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: 
Polski Komitet Zielarski, ul. Libelta 27, 61-70 Poznań, tel.: 61 665 95 50, pkz@iwnirz.pl

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska 
należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

SELECT SUPER 120 EC 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej: 
kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) -120 g / l (13 %).

Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2015PE z dnia 08. 05. 2015 r.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność 
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych 

ponosi wyłącznie jego użytkownik.

WRAŻLIWOŚĆ CHWASTÓW
SELECT  SUPER  120  EC  jest  środkiem  chwastobójczym,  stosowanym  nalistnie, 
przeznaczonym do selektywnego zwalczania perzu właściwego,  chwastnicy jednostronnej, 
miotły  zbożowej,  owsa  głuchego  i  innych  chwastów  jednoliściennych.  Roczne  chwasty 
jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy 
krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4- 6 liści.
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek Select  Super 120 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy 
polowych. 

Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Mięta pieprzowa, melisa lekarska, dziurawiec zwyczajny, kozłek lekarski
Termin stosowania: BBCH 11-29.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

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.
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Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano 
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: 
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres  od ostatniego zastosowania  środka do  dnia  zbioru  rośliny  uprawnej  (okres 
karencji): - 28 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: 
Nie dotyczy.

W celu ograniczenia ryzyka  dla ludzi,  zwierząt  i  środowiska wynikającego ze stosowania 
przechowywania  i  bezpiecznego  usuwania  środka  ochrony  roślin  Select  Super  120  EC 
odnoszą  się  zapisy  zawarte  w  etykiecie  środka  ochrony  roślin  Select  Super  120  EC 
stanowiącej  załącznik  do  zezwolenia  MRiRW  Nr R  -  75  /2013  z  04.06.2013  r.  na 
wprowadzanie środka ochrony roślin Select Super 120 EC do obrotu.
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