
Załącznik do decyzji MRiRW Nr R-262/2004o z dnia 27.05.2004 r. 
zmieniającej zezwolenie MRiGŻ Nr 221/97 z dnia 27.10.1997 r. 

Producent/Dystrybutor: Dow AgroSciences Polska Sp.z o.o. 

Ul. I. Krasickiego 53, 02-602 Warszawa 

Tel. (022) 854 03 24, fax (022) 854 03 29, E:mail fwrpols@dow.com 

 

MIMIC 240 SC 

 
 
 
Środek owadobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą 
stosowany aparaturą agrolotniczą wyposażoną w rozpylacze rotacyjne.  
Środek o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic niektórych motyli w 
leśnictwie.  
Na roślinie działa powierzchniowo.  
Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w 
integrowanych programach ochrony roślin.  
 
 
Zawartość substancji biologicznie czynnej:  
tebufenozid (związek z grupy hydroidów) - 240 g w 1 l środka.  
 
 
Zezwolenie MRiGŻ Nr 221/97 z dnia 27.10.1997 r. 
Zmienione decyzją MRiRW Nr 7/2001 z dnia 25.10.2001 r., 
decyzją Nr R-81/2002/p z dnia 16.12.2002 r.,  
oraz decyzją MRiRW Nr R-262/2004o z dnia 27.05.2004 r. 
 
 
Określenie toksyczności:.  
dla organizmów wodnych - toksyczny 
 
 
(R51/53) Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
 
 
piktogramy:  

       
 
 
Uwaga! Zabrania się: 
Stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, 



otulin parków narodowych i rezerwatów. 
 
 
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI  
Leśnictwo.  
-gąsienice: brudnicy mniszki i nieparki, poprocha cetyniaka, zimowka ogołotniaka, kuprówki 
rudnicy, piędzika przedzimka, strzygoni choinówki, barczatki sosnówki, zwójki zieloneczki.  
-Zalecana dawka: 0,4 l/ha.  
Zalecana ilość wody: 2,6 l/ha.  
Zabieg wykonać w okresie występowania gąsienic w stadium L -L .  
Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.  
 
 
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do 
konsumpcji): NIE DOTYCZY 
 
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) - NIE DOTYCZY. 
 
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY. 
 
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY. 
 
 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z 
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. 
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne 
ciecz mechanicznie wymieszać. 
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. 
 
 
PRZECHOWYWANIE 
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie 
przekraczającej 00 - 300 C.  
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  
(S 5) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.  
 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.  
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.  
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.  
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary 
ochronne.  
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza 
(o ile to możliwe należy pokazać etykietę). 
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.  
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.  



(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie 
lub etykietę. 
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i 
zasięgnąć porady lekarza.  
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i 
mydła.  
Stosując środek aparaturą agrolotniczą przestrzegać ściśle zaleceń BHP obowiązujących 
podczas zabiegów agrolotniczych.  
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.  
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni 
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni 
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. 
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został 
zakupiony. 
Zabrania się spalania opakowań po środku na powierzchni ziemi.  
 
 
UWAGA  
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO 
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE 
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. 
 
 
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. 
Pomoc medyczna 
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż 
ujęta w ostrzeżeniach zastosować następujące kryteria: 
Skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym  
Gdańsk - (0-58) 301-65-16, Kraków - (0-12) 411-99-99, Lublin - (0-81) 740-26-76, Łódź -  
(0-42) 657-99-00, Poznań - (0-61) 847-69-46, Rzeszów - (0-17) 86-644-09, Sosnowiec -  
(0-32) 266-11-45, Warszawa - (0-22) 619-08-97, Wrocław - (0-71) 34-330-08  
 
Okres ważności - 4 lata 
Data produkcji - ........ 
Zawartość netto - ........ 
Nr partii - ........ 


