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Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R- 133/2016d z dnia 01.03.2016 r. 
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 88/2012 z dnia 26.06.2012 r. 

 
 
Posiadacz zezwolenia: 
Synthos Agro Sp. z o. o., ul. Chemików 1, 32 – 600 Oświęcim, tel. + 48 (33) 847 47 77, 
fax.+48 (33) 847 47 78, e – mail: rejestracja@synthosgroup.com 
 
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony 
roślin: 
1. „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy 

Las, tel. 61 29 72 600, 61 81 25 113, fax: 61 29 72 602, e-mail: sumin@sumin.com.pl. 

2. „NOBILLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k., ul. Nowa 32, 37-400 Nisko, 
tel.: 15 841 42 50, faks: 15 841 20 76, e-mail: nobilla@nobillapoland.com. 

3. AGROPAK Sp. j., Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel./fax:  
32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl 

4. AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: 62 78 32 000, fax: 62 78 44 
445; e-mail: agrecol@agrecol.pl. www.agrecol.pl 

5. TARGET SA, Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 77 41 090, fax: 58 
67 67 489, e-mail: info@target.com.pl, www.target.com.pl 

 
 

ORKAN 350 SL 
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych 
 
 
Zawartość substancji czynnych: 
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 90 g/l (7,87%) 
glifosat (związek z grupy kwasów aminofosfonowych) - 260 g/l (22,75%) 
 
 

Zezwolenie MRiRW nr R - 88/2012 z dnia 26.06.2012 r. 
zmienione decyzją MRiRW nr R - 125 /2013d z dnia 11.06. 2013 r., 

decyzją MRiRW nr R - 43/2015d z dnia 28.01.2015 r., 
decyzją MRiRW nr R - 129/2015d z dnia 25.02.2015 r. 

oraz decyzją MRiRW nr R- 133/2016d z dnia 01.03.2016 r. 
 

 
 
 
 
 
Uwaga 
 
H319 - Działa drażniąco na oczy. 
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. 

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 
zgodnie z instrukcją użycia. 

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
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P391 - Zebrać wyciek. 
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. 
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 
OPIS DZIAŁANIA 

Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu 
wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich 
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach drzew ziarnkowych i pestkowych. 
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. 
 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów 
chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Pierwsze objawy działania środka 
na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów 
następuje po około 30 dniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne 
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. 

Chwasty wrażliwe w dawce 50 ml/100 m2: 
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik 
pospolity, wiechlina roczna. 

Chwasty wrażliwe w dawce 70-80 ml/100 m2: 
bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, 
ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata. 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 

Jabłoń 

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do 
zniszczenia występujących gatunków chwastów. 
 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m2. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 80 ml/100m2. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 

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 

 
Grusza, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela 

Termin stosowania: środek stosować na wiosnę w okresie intensywnego wzrostu chwastów 
w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/100m2. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 80 ml/100m2. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
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Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 
NASTĘPSTWO ROŚLIN 

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ 
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ  

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew 
owocowych. 

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami, tak aby 
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew  
ze względu na możliwość ich uszkodzenia. 

3. Środka nie stosować: 
− przed wschodami chwastów,  
− na rośliny mokre,  
− przed spodziewanym deszczem. 

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych i tereny 

sąsiadujące z terenem opryskiwanym, 
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Środek powoduje korozję metali, więc do wykonania zabiegu używać opryskiwaczy  
ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego. 
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,  
wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania 
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. 
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie 
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. 
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. 
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. 
 
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.: 

– 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. 

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć. 
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej. 
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, 
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosowanie do instrukcji dołączonej do 
środka myjącego. 
 
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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Środki ostrożności dla osób stosujących środek: 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
Unikać zanieczyszczenia oczu. 
Stosować rękawice ochronne zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony 
roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej 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 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 wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  

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: 
− 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 pojemniku szczelnie zamkniętym,  
− w temperaturze 0oC - 30oC. 

 
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów 
niebezpiecznych. 
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących 
środkami niebezpiecznymi. 
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych 
celów. 
 
PIERWSZA POMOC 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. 
 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza. 
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Okres ważności - 2 lata 
Data produkcji - 
Zawartość netto - 
Nr partii - 


