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Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 364/2015d z dnia 13.05.2015 r. 
zmieniającej Zezwolenie MRiRW nr R-51/2008 z dnia 12.06.2008 r. 
Posiadacz zezwolenia: 
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul Szamocka 8, 01-748 Warszawa. 
tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99. 

F O R C E 20 CS 
Zawartość substancji czynnej: 
teflutryna (związek z grupy pyretroidów) - 200 g/l 
Substancja niebezpieczna niebędąca substancją czynną: 
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne. Frakcja naftowa 
niespecyfikowana. 
Zezwolenie MRiRW nr R-51/2008 z dnia 12.06.2008 r. 
zmienione decyzją MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r. 
oraz decyzją MRiRW nr R-364/2015d z dnia 13.05.2015 r. 
 
 
Uwaga 
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
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 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ 
lub 
lekarzem. 
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z 
mydłem. 
P304 + P340 - PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić 
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku 
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 
P333 + P 313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P391 - Zebrać wyciek. 
OPIS DZIAŁANIA 
Force 20 CS jest zaprawą owadobójczą w formie zawiesiny kapsuł w cieczy o 
działaniu gazowym, kontaktowym i żołądkowym, przeznaczoną do zaprawiania 
nasion buraka 
cukrowego przeciwko szkodnikom występującym w glebie. 
Etykieta środka ochrony roślin Force 20 CS, załącznik do decyzji MRiRW 
Środek przeznaczony jest wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion buraka 
cukrowego. 
STOSOWANIE ŚRODKA 
BURAK CUKROWY 
drutowce, pędraki. 



Maksymalna / zalecana dawka: 60 ml /jednostkę siewną nasion otoczkowanych 
lub stosować łącznie z zaprawą Cruiser 70 WS: 
drutowce, pędraki, pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka. 
Maksymalna / zalecana dawka: 
Force 20 CS 30 ml + Cruiser 70 WS 21 g /jednostkę siewną nasion 
otoczkowanych. 
Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Syngenta Crop Protection AG – 
Konfederacja Szwajcarska. 
Uwagi: 
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny. 
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem. 
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. 
4. Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno 
przeznaczać go 
na cele konsumpcyjne, ani na paszę. 
5. Nie zaprawiać nasion o wilgotności powyżej 16%. 
6. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu 
przeschnięcia. 
7. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych, papierowych, oznakowanych i 
szczelnie 
zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz. 
8. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania nasion do następnego sezonu, 
należy 
zbadać przed siewem zdolność kiełkowania. 
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY 
Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w 
sposób 
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu 
przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: 
− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania 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. 
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 ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy 
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie 
przygotowywania 
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub 
wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie. 
Etykieta środka ochrony roślin Force 20 CS, załącznik do decyzji MRiRW 
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 celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków: 
− zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że 
zaprawione 
nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów, 
− zebrać przypadkowo rozsypane nasiona. 
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: 
− 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 temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła. 
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 razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub 
etykietę. 
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 
lekarzem 
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić 
się pod 
opiekę lekarza. 
Okres ważności – 2 lata. 
Data produkcji – 
Etykieta środka ochrony roślin Force 20 CS, załącznik do decyzji MRiRW 
Zawartość netto - 
Nr parti - 
Etykieta środka ochrony roślin Force 20 CS, załącznik do decyzji MRiRW 


