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Załącznik do decyzji MRiRW nr  R – 606/2020d  z dnia 02.09.2020 r. 

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 123/2015 z dnia 20.08.2015 r. 
 
Posiadacz zezwolenia: 

ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro, Edificio D-ala 3, Via Caldera, 21-20153 
Mediolan, Republika Włoska 
tel.: +39 02 40901 276, fax: +39 02 40901 287, e-mail: isagro@isagro.it 
 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka 
ochrony roślin:   

NaturalCrop Poland Sp. z o.o. al. KEN 57/2, 02-797 Warszawa 
 tel.: +48 22 522 90 80, e-mail: office@naturalcrop.com, www.naturalcrop.com 

 

 

ECODIAN - CP VP 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 

 

Zawartość substancji czynnej:  
(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol (związek z grupy nienasyconych alkoholi 
alifatycznych) – 13,2 mg/dyspenser (0,97%)  

 

Zezwolenie MRiRW nr R - 123/2015 z dnia 20.08.2015 r. 
zmienione decyzją MRiRW nr  R – 606/2020d  z dnia 02.09.2020 r. 

 

 

EUH208 – Zawiera (E8,E10)-dodekadienol. Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. 
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy 
postępować zgodnie z instrukcją użycia. 
 

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. 
P420 – Przechowywać z dala od innych materiałów. 

 
OPIS DZIAŁANIA 
ECODIAN-CP VP to środek ochrony roślin do zwalczania owocówki jabłkóweczki  
w sadach jabłoniowych metodą wabienia i dezorientacji samców motyli za pomocą 
feromonu w formie biodegradowalnej zawieszki. 
 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 
JABŁOŃ 
owocówka jabłkóweczka 
 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
2000 dyspenserów/ha 
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Termin stosowania: Dyspensery rozwiesić na początku lotów pierwszego pokolenia 
szkodnika i powtórzyć po około 2 miesiącach, zanim rozpoczną się regularne loty 
drugiego pokolenia.  
 

Sposób stosowania: Środek stosować w sadach o regularnym kształcie  
i powierzchni co najmniej 1 ha. W rzędach skrajnych jak i w innych częściach sadu 
narażonych na silniejsze naloty szkodnika zawiesić większą liczbę dyspenserów. 
Pojedynczą zawieszkę powiesić w górnej części korony drzewa, najlepiej w cieniu.  
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
Odstępy czasu między zabiegami: 60 dni 
 
UWAGI  

1. Opakowanie zbiorcze zawierające 1000 sztuk dyspenserów, otworzyć 
bezpośrednio przed użyciem. Dyspenser jednostkowy otrzymuje się po 
odczepieniu jednej zawieszki od dziesięciu połączonych.  

2. Substancje wabiące wydzielając się w ściśle określonej ilości powodują masowe 
wabienie samców szkodnika przez okres 2 miesięcy.  

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:  

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą. 

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać 
zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. 

 

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): 

Nie dotyczy 
 
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 
 
 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA 
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA 

Chronić przed dziećmi. 
Środek ochrony roślin przechowywać: 
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 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, 

 z dala od innych materiałów, 
 w suchym miejscu w temperaturze 0 - 25°C. 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do 
innych celów. 
 
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania 
odpadów. 
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków 
ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości 
dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony 
roślin. 
 
PIERWSZA POMOC 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub 
etykietę. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub 
etykietę. 

 

 

 

 

Okres ważności  -  18 miesięcy 
Data produkcji   - ......... 
Zawartość netto - …..... 
Nr partii             - ......... 


