Załącznik do decyzji MRiRW nr R-32/2018d z dnia 18.01.2018
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 159/2017 z dnia 04.08.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, tel.: 22 468 26 70

BARISTO 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
napropamid - (związek z grupy amidów) - 500 g/l (47,22 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 159/2017 z dnia 04.08.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 32/2018d z dnia 18.01.2018 r.

Uwaga
H410
EUH401
P391

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Herbicyd selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, będącym koncentratem
w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Baristo 500 SC zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów
tłuszczowych o długich łańcuchach co prowadzi do zahamowania syntezy kutyny i wosku
kutykularnego dzięki czemu kiełki lub młode siewki pozbawione są warstwy chroniącej przed
działaniem warunków zewnętrznych.
Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy
chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych
fazach rozwojowych.
Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną.
Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.
a) Stosowanie środka pojedynczo
Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna
bezwonna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, iglica pospolita, tobołki polne
Chwasty średnioodorne:
przytulia czepna
Chwasty odporne:
fiołek polny, mak polny
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b) Stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej
Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica
pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia
czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity,
tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.
Rzepak ozimy
a) stosowanie środka pojedynczo
Termin stosowania: środek stosować jesienią, przed siewem rośliny uprawnej, na wilgotną, dobrze
uprawioną glebę (bez grud).
UWAGA: Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm,
a następnie wysiać rzepak.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha
lub
b) stosowanie środka Baristo 500 SC w mieszaninie zbiornikowej w celu zwiększenia spektrum
chwastobójczego
Termin stosowania: środek stosować jesienią, najpóźniej do 3 dni po siewie na wilgotną, dobrze
uprawioną glebę (bez grud)
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Baristo 500 SC - 2,0 l/ha + Efector 360 CS lub Koncept 360 CS lub Boa 360 CS - 0,16 l/ha +
Metax 500 SC lub Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC - 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również
ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej
mieszanki.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Kapusta głowiasta biała
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać
środek z glebą na głębokość 2-3 cm
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
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Kalafior
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać
środek z glebą na głębokość 2-3 cm
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Truskawka
Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców
w fazie gdy stare liście zamierają BBCH 97).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha
Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji
(BBCH 12-17).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 - 3,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga:
Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie
spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Po zastosowaniu środka w dawce 2,4 l/ha i po zbiorze rzepaku w normalnym terminie oraz po
zastosowaniu środka w dawce 3,6 l/ha w truskawce, w następnym sezonie można uprawiać wszystkie
gatunki roślin, jednak nie wcześniej niż 180 dni od ostatniego zastosowania środka. Przed siewem
rośliny uprawnej konieczna jest orka na głębokość 20 cm.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji na którą zastosowano środek (np. w wyniku
uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby) na polu tym można uprawiać rośliny, do
odchwaszczania których zaleca się przedmiotowy środek ochrony roślin (agrest, malina, pomidor
z rozsady, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, rzepak, kapusta, kalafior,
truskawka).W roślinach uprawianych następczo po wcześniej zlikwidowanej plantacji nie można
stosować w tym samym okresie wegetacyjnym żadnych herbicydów zawierających napropamid.
Podczas stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa
roślin dla środków ochrony roślin wchodzących w skład mieszaniny.
W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również
ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej
mieszaniny.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny
uprawiane następczo:
180 dni
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, kapusta głowiasta biała, kalafior, truskawka - nie dotyczy
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1. Podczas stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać środków
ostrożności i zaleceń dotyczących warunków stosowania dla środków ochrony roślin wchodzących
w skład mieszaniny.
2. Środka nie stosować na glebach zbrylonych lub przesuszonych.
3. 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
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
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
Resztki cieczy użytkowej 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.
Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na małe pozostałości środka, bardzo
ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach
uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
 opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić,
 napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać co
najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
 części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do
mycia opryskiwaczy,
 wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
Uwaga:
Nie zneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem
uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
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.

4
Etykieta środka ochrony roślin BARISTO 500 SC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-32/2018d z dnia 18.01.2018
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 159/2017 z dnia 04.08.2017 r.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej,
w trakcie wykonywania zabiegu oraz podczas wkraczania na obszar poddany zabiegowi.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść
ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okresu prewencji).
Nie dotyczy.
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 przypadku stosowania środka w mieszaninie zbiornikowej z innym środkiem ochrony roślin, należy
uwzględnić również strefy ochronne podane w jego etykiecie.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Rzepak ozimy, kapusta głowiasta biała i kalafior
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m
od zbiorników i cieków wodnych.
Truskawka
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m
od zbiorników i cieków wodnych.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
 w oryginalnych opakowaniach,
 w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
 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 przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
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