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Zasady zbiórki opakowań po środkach ochrony
roślin toksycznych lub bardzo toksycznych dla
pszczół, organizmów wodnych i ludzi

Zgodnie z zaleceniem etykiety-instrukcji stosowania rolnik ma obowiązek zwrotu
opakowań po wskazanych środkach ochrony roślin. Sprzedawca ma z kolei obowiązek
odebrania opakowań od rolnika. Odbierane są jednak tylko czyste opakowania, trzykrotnie
wypłukane (zgodnie z instrukcją na etykiecie).
Sklepy, które otrzymały zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych
i zostały zgłoszone do PSOR i/lub Remondis, muszą wiedzieć, że:
• Punkt sprzedaży środków ochrony roślin zgłoszony do PSOR otrzymuje pocztą worek (worki)
o pojemności 500 l, służący jako opakowanie zbiorcze zwracanych przez rolników kaucjonowanych
opakowań po środkach ochrony roślin.
• Po zapełnieniu worków należy skontaktować się telefonicznie z operatorem, firmą Remondis
(pod numerem 801 561 461 lub (58) 622 01 08, mailowo kontakt@systempsor.pl), i poinformować
o konieczności odbioru worków.
• Kierowcy firmy Remondis podczas odbiorów zebranych w worki opakowań po środkach ochrony roślin
będą przekazywali puste worki na wymianę.
• Odbiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu konieczności odbioru z co najmniej 5 sklepów w promieniu 30 km.
• Opakowania odbierane są przez cały rok.
• Zbierane są opakowania wszystkich producentów środków ochrony roślin.
• Zgodnie z treścią etykiety-instrukcji stosowania preparatów
opakowania muszą być wypłukane i opróżnione!
Dodatkowe informacje dotyczące zbiórki można uzyskać na stronie internetowej: www.systempsor.pl.
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H E R B I C Y DY

FLAME DUO 354 SG

Wyjaśnienie symboli upraw

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul
rozpuszczalnych w wodzie (SG).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne florasulam i tribenuron metylowy
zaliczane są do grupy B.

zboża

rzepak

rośliny sadownicze

rośliny jagodowe

Zawartość substancji czynnych:
florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) – 104 g/kg (10,4%),
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) –
250 g/kg (25,0%).
Zezwolenie MRiRW nr R-23/2020 wu z dnia 10.06.2020 r.

Produkt dostępny
w opakowaniach:
0,12 kg; 0,3 kg; 0,6 kg.
Okres ważności: 2 lata.

UWAGA
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera tribenuron metylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać rozsypany produkt.

STOSOWANIE ŚRODKA

kukurydza

warzywa

UPRAWA

Pszenica ozima,
jęczmień ozimy,
jęczmień jary

burak cukrowy

rośliny ozdobne

ZWALCZANE CHWASTY

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca
polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna
bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, rumianek,
tasznik pospolity

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

60 g/ha

40–60 g/ha

wiosną od fazy, gdy widoczne jest 3. rozkrzewienie, do fazy
widocznego języczka liścia flagowego (BBCH 23–39)

Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

ziemniak

rośliny strączkowe

lasy i szkółki leśne

Środek zawiera substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych,
a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju
i wzrostu chwastów.
Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych. Najskuteczniej niszczy
chwasty roczne, intensywnie rosnące, od fazy wschodów do fazy 6 liści.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): niewymagany.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (OKRES KARENCJI DLA PASZ):
części zielone roślin lub słoma zebrana przed dojrzałością ziarna – 28 dni.
1. Nie uprawiać ani nie wzruszać gleby po zabiegu.
2. Długotrwałe okresy suszy bezpośrednio po zabiegu mogą skutkować obniżeniem
skuteczności środka.
3. W niektórych warunkach pogodowych może dojść do przebarwienia liści roślin
uprawnych, które może być szczególnie nasilone w razie wystąpienia ciężkich opadów wkrótce po zabiegu. Te szybko przemijające objawy nie mają żadnego wpływu
na wielkość plonu.
4. Unikać stosowania środka w okresie długotrwałych lub silnych mrozów, gdyż istnieje
ryzyko tymczasowego uszkodzenia roślin. Zwykle po tym czasie rośliny regenerują się.
5. Strategia zarządzania odpornością:
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na
herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony
roślin,
– stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie, zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do
panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
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– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego
chwastów na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
6. Środka nie stosować:
– w trakcie wietrznej pogody,
– na rośliny osłabione przez szkodniki, choroby, przymrozki lub brak środków odżywczych,
– na roślinach uprawianych w szerokiej rozstawie,
– w zbożach z wsiewką z roślin bobowatych lub z planowaną wsiewką z roślin
bobowatych,
– na glebach ze słabą lub zbitą strukturą lub glebach narażonych na zaleganie wód.
7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze rośliny uprawnej, w której zastosowano środek, jako rośliny następcze
w tym samym roku można uprawiać zboża, rzepak ozimy lub bobik.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej
środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby, po zaoraniu plantacji oraz wykonaniu uprawy gleby, po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka można uprawiać zboża, a po upływie 6 miesięcy zboża oraz rzepak
ozimy i bobik.
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CLICK PREMIUM 400 SC

CLICK PREMIUM 400 SC

Herbicyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
(SC), stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów
jednoliściennych oraz dwuliściennych.
Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: mezotrion
(wg HRAC grupa F2 – inhibitory biosyntezy karotenoidów) i terbutylazyna (wg
HRAC grupa C1 – inhibitory fotosyntezy na poziomie fotosystemu II).

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

Zawartość substancji czynnych:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 70 g/l (6,23%),
terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 330 g/l (29,39%).

chwastów na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
2. Celem uzyskania najwyższej skuteczności działania środka dokładnie pokryć cieczą
użytkową zwalczane chwasty.
3. Nie stosować środka w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem.

Zezwolenie MRiRW nr R-68/2020 z dnia 19.06.2020 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-370/2021d z dnia 8.07.2021 r.

4. Nie stosować w kukurydzy cukrowej.
5. Podczas

stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

UWAGA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia

kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać
kukurydzę lub życicę trwałą. Po wykonaniu głębokiej orki oprócz w/w roślin można
także uprawiać sorgo.
Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji i odchwaszczonej środkiem do 1 lipca, po wykonaniu głębokiej orki można wysiewać
wszystkie rośliny uprawne. W przypadku uprawy roślin wrażliwych, tj. buraka,
strączkowych, rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż
ozimych możliwe jest wystąpienie uszkodzeń.
W skrajnie niekorzystnych warunkach (gleby piaszczyste, gleby łatwo przesychające,
gleby o niskim pH [<6.0], gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej [>4.0%],
gleby o niskiej aktywności biologicznej, gleby nadmiernie ugniecione, wyjątkowo niska wilgotność gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, wyjątkowo niskie temperatury
w okresie zimowym, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem) mogą wystąpić tymczasowe wybielenia, zahamowanie wzrostu, zmniejszenie obsady w roślinach wrażliwych (buraki, strączkowe, słonecznik i warzywa). Dlatego też uprawa
w/w roślin jako roślin następczych nie jest zalecana, gdy pH gleby jest znacznie poniżej 6.0 lub jeśli po zastosowaniu środka w poprzednim sezonie, wystąpił długotrwały
okres posuchy. Głęboka orka po uprawie kukurydzy i pH gleby ponad 6.0 znacząco
zmniejszają ryzyko uszkodzeń tych roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

Kukurydza

ZWALCZANE CHWASTY

Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny (zabieg wykonać nie później,
niż w stadium liścieni), chwastnica jednostronna (zwalczać do momentu krzewienia z
zastosowaniem wyższej z zalecanych dawek), fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, kurzyślad polny,
maruna bezwonna, mlecz polny, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest
kolankowy, rdestplamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy
rzepaku (zabieg wykonać we wczesnych stadiach rozwojowych chwastu), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
DAWKA

1,5 l/ha

1,0–1,5 l/ha

TERMIN ZABIEGU

zabieg wykonać od fazy 2.
liścia kukurydzy do fazy 8 liści
właściwych rośliny uprawnej
(BBCH 12–18)

Chwasty odporne: perz właściwy, owies głuchy, mak polny, włośnice

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, zawierającym dwie
substancje czynne, które pobierane są zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów, co hamuje ich wzrost i rozwój. Chwasty są niszczone w okresie wschodów
oraz po wschodach. Mezotrion powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów
w roślinach, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się
bieleniem liści. Pierwsze objawy działania widoczne są po 5–7 dniach od wykonania
zabiegu.
Terbutylazyna w głównej mierze pobierana jest przez korzenie roślin, powodując
w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach
między nerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania
nie są nawet widoczne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie wschodów.
Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): nie dotyczy.
1. Strategia zarządzania odpornością:
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W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na
herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu
do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem
gatunków dominujących i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie
działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do
rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego
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GOAL 480 SC

Produkt dostępny
w opakowaniu: 0,25 l.
Okres ważności: 2 lata.

HUDSON   200 EC
Goal 480 SC jest herbicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
(głównie dwuliściennych) w cebuli uprawianej z siewu.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna oksyfluorofen zaliczana jest do grupy
E.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr-meptyl zaliczana jest
do grupy O.

Zawartość substancji czynnej:
oksyfluorofen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 480 g/l (40,34%).

Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasów
pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (20%).

Zezwolenie MRiRW nr R-16/2008 z dnia 12.02.2008 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-768/2020d z dnia 5.11.2020 r.

UWAGA
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

ZWALCZANE CHWASTY

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
DAWKA

Chwasty wrażliwe: przytulia czepna, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny
Cebula uprawiana
z siewu

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, żółtlica
drobnokwiatowa
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku

TERMIN ZABIEGU

I zabieg: w fazie wyraźnie widocznych 3–4 liści (BBCH
13–14)
0,05 l/ha

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): nie dotyczy.
1. Środek stosować najlepiej uzupełniająco po innych herbicydach zastosowanych
wcześniej.
2. Opryskiwać tylko suche rośliny, w dobrej kondycji, po 3–4 dniach słonecznych,
w temperaturze nie wyższej niż 23°C. Środek stosowany w tym terminie powoduje zazwyczaj przemijające uszkodzenia liści, dlatego zabieg najlepiej wykonywać
tak, aby możliwie jak najmniejsza ilość środka przedostała się na liście cebuli.
3. Środek może powodować placowe odbarwienie liści cebuli, zahamowanie wzrostu z lekkim skręceniem oraz wyłożeniem szczypioru. Objawy nie mają wpływu
na wysokość i jakość plonu.
4. Środka nie stosować:
– w obecności kwitnących chwastów, na rośliny mokre lub uszkodzone,
– na liście i młode pędy drzew z uwagi na możliwość uszkodzeń.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. Toil) lub
adiuwantami syntetycznymi olejowymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów.
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Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

UWAGA
H226 – Łatwopalna ciecz i opary.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
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.
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.

STOSOWANIE ŚRODKA

0,05 l/ha
II zabieg: 7–10 dni po pierwszym zabiegu (do BBCH 18)

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Zezwolenie MRiRW nr R-51/2017 z dnia 7.04.2017 r.

UPRAWA

ZWALCZANE CHWASTY

MAKSYMALNA
DAWKA

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna
Pszenica ozima,
jęczmień ozimy

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Goal 480 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu kontaktowym. Po aplikacji na
powierzchnię gleby tworzy warstewkę nad jej powierzchnią, dzięki czemu kiełkujące
chwasty zamierają, stykając się ze środkiem. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi
rosnących chwastów powoduje również ich zamieranie.
Substancja czynna oksyfluorofen zaliczana jest do inhibitorów oksydazy protoporfirynogenowej (PPO). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy chlorofilu. Światło
uaktywnia biologiczne działanie oksyfluorofenu.
Objawy działania środka pojawiają się krótko po wykonaniu oprysku. W miejscu
kontaktu środka z rośliną następuje szybkie odwodnienie tkanek, następnie pojawiają się chlorotyczne plamy przypominające swoim wyglądem poparzenia i nekrozy, co
prowadzi do szybkiej śmierci roślin.
Całkowity efekt działania środka (zasychanie roślin) występuje po ok. 7 dniach od
wykonania zabiegu. Środek stosować tylko na chwasty w fazie liścieni do fazy 1 pary
liści.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo pod warunkiem
wykonania uprzednio orki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania
plantacji, w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby, na polu
tym można uprawiać wszystkie rośliny.

Chwasty średnio wrażliwe: rdest plamisty
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna

ZALECANA
DAWKA

0,6 l/ha
1 l/ha

TERMIN ZABIEGU

wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy 2. liścia do
początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 12–37)

1 l/ha

Zalecana ilość wody: 150–400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Hudson 200 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym
poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczanym do korzeni roślin, co powoduje ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię
czepną w każdej fazie jej rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są
widoczne po upływie 2–3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5–7 dniach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po zachowaniu min.
5-tygodniowej przerwy i wykonaniu uprawy przedsiewnej, na polu można uprawiać
wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Aby nie dopuścić do powstania odporności chwastów, należy stosować środek
przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

2. Środka nie stosować:
– na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie zastosowano
środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (OKRES PREWENCJI): wypas zwierząt jest dozwolony po 7 dniach od zastosowania środka Hudson
200 EC; 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): 7 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
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H E R B I C Y DY

H E R B I C Y DY

RAPSAN   500 SC

RAPSAN   500 SC
Herbicyd w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Maksymalną efektywność środka uzyskuje się, stosując go przed wschodami chwastów.
Zawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy amidów) – 500 g/l (43,86%).
Zezwolenie MRiRW nr R-125/2014 z dnia 31.07.2014 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-459/2020d z dnia 15.07.2020 r.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
2. Środka nie stosować w okresie wschodów rzepaku oraz podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.
4. Środka nie stosować w okresie wschodów rzepaku.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l; 20 l.
Okres ważności: 2 lata.

UWAGA
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

ZWALCZANE CHWASTY

ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę;
nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak
polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, tasznik pospolity
Rzepak
ozimy

Chwasty średnio wrażliwe: jasnota różowa, chaber bławatek, przetacznik perski, dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, tobołki
polne
Chwasty odporne: samosiewy zbóż

TERMIN ZABIEGU

2,0 l/ha

4–7 dni po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę

powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści
(BBCH 11–12), a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna
w fazie liścieni)

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): nie dotyczy.

Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji
traktowanej środkiem Rapsan 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy,
choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość ok. 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu
płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak; po wcześniejszym zaoraniu na głębokość
20 cm, poczynając od końca września, można uprawiać zboża ozime.

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: należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (OKRES PREWENCJI):
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RAIKIRI 100 SC

RAIKIRI 100 SC
Raikiri 100 SC jest herbicydem w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.
Zawartość substancji czynnej:
mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,38%).

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

Zezwolenie MRiRW nr R-164/2017 z dnia 25.08.2017 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 309/2021d z dnia 18.06.2021 r.

UWAGA
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
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.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą, posiadaczem zezwolenia dla środka lub przedstawicielem posiadacza.
5. Przed użyciem upewnić się, że sprzęt do oprysku oczyszczono z poprzednich
środków i skalibrowano, by móc stosować zalecaną objętość i ciśnienie natrysku.
Należy upewnić się, że dysze opryskowe działają jednakowo, a belkę ustawiono na
właściwą wysokość ponad uprawę.
Resztki preparatu Raikiri 100 SC pozostające w sprzęcie do oprysku mogą uszkodzić
inne uprawy opryskiwane tym samym sprzętem w późniejszym terminie. Natychmiast po użyciu należy dokładnie wyczyścić sprzęt natryskowy i pozostałe elementy
– wypełnić zbiornik wodą do przynajmniej 10% jego całkowitej objętości. Przepuścić
wodę przez sprzęt do oprysku, w tym dysze, belki i linie opryskowe. Wypuścić wodę
i powtórzyć procedurę. W czasie czyszczenia nie dopuścić, by produkt lub ciecz
wypłukana ze sprzętu zanieczyściła wodę. Nie czyścić użytego sprzętu w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania poprzez odpływy z placów i dróg.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Raikiri 100 SC (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki
lub przymrozki) na polu można uprawiać jedynie kukurydzę uprawianą na ziarno lub
przeznaczoną na paszę. Jednocześnie należy się liczyć, że zaraz po wschodach mogą
pojawić się tymczasowe i szybko przemijające objawy fitotoksyczne.
Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy, na jesieni można uprawiać rajgras, pszenicę ozimą, pszenicę durum i jęczmień ozimy, a po wykonaniu orki co najmniej na 15 cm także rzepak ozimy.
Natomiast na wiosnę można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, rajgras, kukurydzę
uprawianą na ziarno i kukurydzę paszową.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

Kukurydza
uprawiana na ziarno,
kukurydza paszowa

MAKSYMALNA
DAWKA

ZWALCZANE CHWASTY

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka
czarna
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna

ZALECANA
DAWKA

0,75 l/ha
1,5 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku

TERMIN ZABIEGU

w fazie 2–8 liści kukurydzy (BBCH 12–18)
1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Raikiri 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany
jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko
przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie
biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje
zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5–7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów
następuje po ok. 14 dniach.
Środek stosować po wschodach chwastów w fazie 2–8 liści właściwych. Optymalną
skuteczność działania uzyskuje się po zastosowaniu środka w fazie 4 liści właściwych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): nie dotyczy.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (OKRES
PREWENCJI): 2 dni.
1. W ekstremalnych warunkach pogodowych na liściach rośliny uprawnej może pojawić się chloroza (od łagodnej do umiarkowanej). Chloroza zwykle jest tymczasowa i nie wpływa na wydajność plonów.
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2. Środka nie stosować:
– w liniach wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych bez uprzedniego
sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej,
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
– przed opadami deszczu,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. Strategia zarządzania odpornością:
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów
herbicydy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
– stosuj środek w zalecanej dawce, w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do
rodzaju i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym rotację upraw itp.,
– stosuj rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydów o odmiennym mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
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TONALE

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie w postaci mieszaniny formulacji CS i SC do rozcieńczania wodą (ZC).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy
27 (dawnej grupy F2), substancja czynna mezotrion do grupy 13 (dawnej grupy F4),
a substancja czynna terbutylazyna do grupy 5 (dawnej grupy C1).

Produkt dostępny
w opakowaniu: 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

TONALE

NOWOŚĆ!

Zawartość substancji czynnej:
chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 40 g/l (3,56%),
mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 75 g/l (6,67%),
terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 375 g/l (33,33%).
Zezwolenie MRiRW nr R-108/2021 z dnia 27.09.2021 r.

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do
rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego
chwastów na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą,
posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
8. Środka nie stosować:
– do ochrony kukurydzy cukrowej, pękającej i na plantacjach nasiennych,
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.

9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
10. Nie zaleca się stosowania środka z preparatami olejowymi.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej
środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby po zaoraniu plantacji na wiosnę zaleca się uprawiać w tym samym roku jedynie kukurydzę.

UWAGA
H302 –Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P391 – Zebrać wyciek.

STOSOWANIE ŚRODKA
ZWALCZANE CHWASTY

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny,
komosa biała, maruna nadmorska, rdest powojowy, rdest ptasi,
samosiewy rzepaku, tobołki polne, włośnica zielona

1,5–2,0 l/ha

1,5–2,0 l/ha

środek stosować bezpośrednio po siewie do fazy, kiedy
pochewka liściowa przebija się na powierzchnię gleby
(BBCH 00–09)

UPRAWA

Kukurydza

Zalecana ilość wody: 250–400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd zawiera trzy substancje czynne o różnych mechanizmach i różnym spektrum działania. Chlomazon powoduje hamowanie syntezy chlorofilu i karotenoidów
(barwników roślinnych), jest absorbowany przez korzonki kiełkujących nasion i przemieszczany do łodyg wrażliwych chwastów, powodując ich bielenie. Mezotrion jest
pobierany głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko
przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie
biosyntezy karotenoidów w chwastach, w następstwie czego następuje zniszczenie
chlorofilu. Terbutylazyna należy do grupy inhibitorów fotosyntezy w fotosystemie
II, w głównej mierze pobierana jest przez korzenie roślin, powodując w pierwszej
kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania nie są nawet
widoczne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie wschodów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): niewymagany.
1. Wyższa dawka zalecana jest w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
2. W przypadku gleb piaszczystych, żwirowych i mulistych stosować niższą dawkę.
3. Oprysk herbicydem Tonale może stanowić zagrożenie dla roślin sąsiadujących,
znajdujących się w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca zabiegu.
4. Nie zaleca się stosowania środka na mokre chwasty i przed spodziewanym intensywnym deszczem oraz w okresie dużych amplitud temperatury powietrza
między dniem i nocą.
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5. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, bez uprzedniego
wykonania na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin.
6. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych
odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem
środka w tych odmianach zaleca się:
– w ykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin, lub
– skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
7. Strategia zarządzania odpornością:
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na
herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
– stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do
panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie
działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
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TRUSTEE   HI-AKTIV SL

TRUSTEE   HI-AKTIV SL
UPRAWA

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska),
w uprawie jabłoni, a także do likwidacji ugorów i odłogów. Zgodnie z klasyfikacją HRAC
substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

Zezwolenie MRiRW nr R-60/2013 z dnia 18.04.2013 r., zmienione decyzją MRiRW
nr R-527/2015d z dnia 18.06.2015 r. oraz decyzją MRiRW nr R-57/2017d z dnia
1.02.2017 r.

UWAGA
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować odzież ochronną.

UPRAWA

Pszenica ozima,
jęczmień ozimy
– przed zbiorem
roślin: zwalczanie
perzu oraz innych
chwastów
uniemożliwiających
zbiór, desykacja

Rzepak ozimy
– przed zbiorem
roślin: zwalczanie
perzu oraz innych
chwastów
uniemożliwiających
zbiór, desykacja

Pola uprawne
po zbiorze roślin
uprawnych, przed
rozpoczęciem upraw
pożniwnych w celu
zwalczania perzu
właściwego i innych
chwastów (ścierniska)
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ZWALCZANE CHWASTY (WRAŻLIWE)

na środek w dawce 2,2 l/ha: chwastnica
jednostronna, gwiazdnica pospolita,
tasznik pospolity, wiechlina roczna
na środek w dawce 2,9 l/ha: fiołek
polny, jasnota biała, jasnota różowa,
koniczyna biała, kupkówka pospolita,
lucerna mieszańcowa, perz właściwy,
pięciornik kurze ziele,
samosiewy zbóż, stokłosa płonna,
tymotka łąkowa
na środek w dawce 3,7 l/ha: bodziszek
drobny, jaskier rozłogowy, jasnota
purpurowa, jeżyna zwyczajna, komosa
biała, łopian mniejszy, marchew
zwyczajna, mniszek pospolity,
ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna,
szczaw polny

Jabłoń

Likwidacja ugorów
i odłogów

STOSOWANIE ŚRODKA

ZALECANA
DAWKA

MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

UWAGI

2,2–3,7 l/ha
w 200–300 l
wody

3,7 l/ha
w 200–300 l
wody

Stosować w okresie od wiosny do jesieni
na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu, w dawce niezbędnej
do zniszczenia występujących gatunków
chwastów.

1. Wyższą dawkę środka stosować
w czasie suchej pogody, zwłaszcza
w przypadku silnego zachwaszczenia
perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią wyraźne objawy działania
środka (więdnięcie i żółknięcie).
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze
z osłonami, tak aby krople cieczy
użytkowej nie przedostały się na
liście, pędy i niezdrewniałą korę
drzew ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin.

2,9–3,7 l/ha
w 200–300 l
wody

3,7 l/ha
w 200–300 l
wody

Stosować w okresie intensywnego
wzrostu roślin zielonych przez cały
okres wegetacji. Dawki dostosować do
występujących gatunków chwastów lub
zbędnej roślinności.

–

na środek w dawce 2,2 l/ha: chwastnica
jednostronna, gwiazdnica pospolita,
tasznik pospolity, wiechlina roczna

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) –
490 g/l (40,0%).
Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l; 20 l.
Okres ważności: 2 lata.

ZWALCZANE CHWASTY (WRAŻLIWE)

na środek w dawce 2,9 l/ha: fiołek
polny, jasnota biała, jasnota różowa,
koniczyna biała, kupkówka pospolita,
lucerna mieszańcowa, perz właściwy,
pięciornik kurze ziele, samosiewy
zbóż, stokłosa płonna,
tymotka łąkowa
na środek w dawce 3,7 l/ha: bodziszek
drobny, jaskier rozłogowy,
jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna,
komosa biała, łopian mniejszy,
marchew zwyczajna,
mniszek pospolity, ostrożeń polny,
pokrzywa zwyczajna, szczaw polny

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
ZALECANA
DAWKA

2,2 l/ha
w 100–150 l
wody
lub 2,9 l/ha
w 200–300 l
wody

2,2 l/ha
w 100–150 l
wody
lub 2,9 l/ha
w 200–300 l
wody

2,9–3,7 l/ha
w 200–300 l
wody

MAKSYMALNA
DAWKA

2,9 l/ha
w 200–300 l
wody

2,9 l/ha
w 200–300 l
wody

3,7 l/ha
w 200–300 l
wody

TERMIN ZABIEGU

Stosować w fazie dojrzałości woskowej
ziarna, gdy jego wilgotność wynosi
20–30%, tj. na 10–14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu
chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Podczas stosowania środka w celu
desykacji ziarna dodatkowo zwalczane
są chwasty.

Stosować, gdy wilgotność nasion
(mierzona wilgotnościomierzem)
wynosi mniej niż 30%. W momencie
wykonywania zabiegu chwasty powinny
być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Stosować od połowy sierpnia do późnej
jesieni na zielone, intensywnie rosnące
chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać
żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć
wysokość 10–25 cm i wytworzyć co
najmniej 3–4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości,
a chwasty dwuliścienne powinny w pełni
wykształcić 2 liście właściwe.

UWAGI

1. W przypadku wykonywania desykacji stosować niższą z zalecanych dawek.
2. Nie stosować środka w zbożach
z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
3. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg
należy wykonać rano lub późnym
popołudniem.
4. Zbiór kombajnowy wykonywać pod
kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
5. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można
ją wykorzystać jako paszę lub
podściółkę.

Nie stosować na plantacjach
nasiennych.

UWAGA
Stosując wodę w ilości 100–150 l/ha, używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując 200–300 l/ha, używać rozpylaczy zapewniających
opryskiwanie średniokropliste.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Trustee Hi-Aktiv SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany
jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie
przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.), co powoduje ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie
i więdnięcie) są widoczne po upływie 7–10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie
roślin następuje po ok. 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza
oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Na polu, gdzie stosowano Trustee Hi-Aktiv SL, można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej
niż po 5–7 dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
– przed wschodami chwastów,
– na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
– na rośliny mokre,
– przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
– podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie 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):
– pszenica ozima, rzepak ozimy – 14 dni,
– jabłoń – 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: 5–7 dni.

–
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BOTREFIN  

BOTREFIN  
ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA ILOŚĆ
WODY

MAKS.
LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku czerwca; zabieg wykonać co 10
dni w fazie kwitnienia, od momentu pojawienia się 10% kwiatów

700–1000 l/ha

2

zamieranie pędów*,
antraknoza*

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, od początku czerwca;
1. pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, w okresie gdy nowe
pędy osiągną wysokość 10–20 cm,
2. następne zabiegi wykonywać co 10 dni w fazie kwitnienia (początek
kwitnienia, pełnia kwitnienia i koniec kwitnienia) oraz po zbiorze
owoców i wycięciu starych pędów owoconośnych, w zależności od
momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia

700–1000 l/ha

2

szara pleśń*

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, od początku czerwca; zabieg
wykonać co 10 dni w fazie kwitnienia, od momentu pojawienia
się 10% kwiatów

500–2000 l/ha

3

zamieranie pędów*,
antraknoza*

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów chorób, od początku czerwca;
1. pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, w okresie gdy nowe
pędy osiągną wysokość 10–20 cm
2. następne zabiegi wykonywać co 10 dni w fazie kwitnienia (początek kwitnienia, pełnia kwitnienia i koniec kwitnienia) oraz po zbiorze
owoców i wycięciu starych pędów owoconośnych, w zależności od
momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia

500–2000 l/ha

3

Borówka
amerykańska,
żurawina

szara pleśń*, zamieranie
pędów*, antraknoza*

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

500–2000 l/ha

3

Winorośl

szara pleśń*, zapobieganie infekcjom
wtórnych patogenów
(skażeniem przetrwalnikami Aspergillus spp.)*,
nekroza kory
winorośli (Phomopsis
viticola)*

1,2 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

500–2000 l/ha

2

UPRAWA

Fungicyd w postaci koncentratu w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej
(WG), o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w zwalczaniu chorób. Środek zawiera dwie substancje czynne
o różnym mechanizmie działania: cyprodinil (związek anilinopyrimidynowy – AP fungicydy – z grupy inhibitorów syntezy metioniny, wg FRAC grupa 9) i fludioksonil (związek fenylopirolowy – PP fungicydy – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC
grupa 12).
Zawartość substancji czynnych:
cyprodynil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 375 g/kg (37,5%),
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g/kg (25,0%).
Produkt dostępny
w opakowaniu: 1 kg.
Okres ważności: 2 lata.

ZWALCZANE
CHOROBY

szara pleśń*

Jeżyna

Zezwolenie MRiRW nr R-68/2019 z dnia 27.03.2019 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-32/2021m z dnia 18.05.2021 r.

UWAGA
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
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.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać
rozsypany produkt.

Porzeczka czarna,
porzeczka czerwona,
porzeczka biała

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

ZWALCZANE
CHOROBY

ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA ILOŚĆ
WODY

MAKS.
LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

ROŚLINY SADOWNICZE

Truskawka

szara pleśń,
antraknoza*

zamieranie pędów
maliny,
antraknoza*

0,8 kg/ha

0,8–1,0 kg/ha

Malina

szara pleśń

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów chorób, od początku czerwca;
1. pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, w okresie gdy nowe
pędy osiągną wysokość 10–20 cm,
2. następne zabiegi wykonywać co 10 dni w fazie kwitnienia (początek
kwitnienia, pełnia kwitnienia i koniec kwitnienia) oraz po zbiorze
owoców i wycięciu starych pędów owoconośnych, w zależności od
momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia

700–1000 l/ha

2

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, od początku czerwca;
3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 10 dni w fazie kwitnienia, od
momentu pojawienia się 10% kwiatów

700–1000 l/ha

szara pleśń*,
gorzka zgnilizna*, mokra
zgnilizna*, brunatna
zgnilizna*

0,75–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby przed zbiorem – jednorazowo
(na 4 dni przed zbiorem) lub dwukrotnie (na 14 i 4 dni przed
zbiorem), w zależności od nasilenia choroby

300–1500 l/ha

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych*

0,6–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

600–1500 l/ha

Grusza, pigwa
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3

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych*

Morela, brzoskwinia,
nektarynka

600–800 l/ha

0,6–1,0 kg/ha

Czereśnia, wiśnia

Śliwa

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy
kwitnienia truskawki

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych*

0,6–0,9 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

600–1500 l/ha

ROŚLINY WARZYWNE

Fasola szparagowa

szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa,
antraknoza fasoli

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
choroby

700 l/ha

2

Groch zwyczajny
na świeże nasiona

szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu*, mączniak
prawdziwy*

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

700 l/ha

2

stężenie 0,1%
środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
(100 g środka/100 l wody) choroby

100 l/1000 m2

3

3

2

szara pleśń

600–1500 l/ha

2

Pomidor
(w szklarni)
zgnilizna twardzikowa*

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

1000–1200 l/ha

3

3

Pomidor
(pod osłonami)

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

1000–1200 l/ha

3

2

Groch zielony
cukrowy

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*, antraknoza*, zgorzelowa
plamistość*, mączniak
prawdziwy*

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

700 l/ha

2
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BOTREFIN  
UPRAWA

ZWALCZANE
CHOROBY

BOTREFIN  

ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

Fasola uprawiana
na świeże (zielone)
nasiona, bób

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*, askochytoza*, zgorzelowa
plamistość*, mączniak
prawdziwy*

Fasola uprawiana na
suche nasiona, groch
zwyczajny uprawiany
na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty,
łubin wąskolistny

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*, askochytoza*, zgorzelowa
plamistość*, mączniak
prawdziwy*

1,0 kg/ha

Marchew

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*,
alternarioza*

0,8 kg/ha

Pietruszka korzeniowa, pasternak, burak
ćwikłowy, chrzan,
brukiew, rzepa,
salsefia

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*, alternarioza*

Seler korzeniowy
(w polu)

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA ILOŚĆ
WODY

MAKS.
LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów choroby

700 l/ha

400–800 l/ha

2

2

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

300–1000 l/ha

0,8 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

300–1000 l/ha

2

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

400–600 l/ha

2

2

0,8 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

600 l/ha

2

Cebula, szalotka,
czosnek (w polu)

zgnilizna szyjki cebuli*,
zgnilizna twardzikowa*,
szara pleśń*

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

300–1000 l/ha

3

Cebula z dymki
(w polu)

zgnilizna twardzikowa* ,
szara pleśń*

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

300–1000 l/ha

3

Szczypiorek (w polu)

zgnilizna twardzikowa* ,
szara pleśń*

0,8 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

300–1000 l/ha

2

Papryka
(pod osłonami,
w szklarni)

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

Bakłażan
(pod osłonami,
w szklarni)

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*

Ogórek, cukinia (pod szara pleśń*, zgnilizna
osłonami, w szklarni) twardzikowa*

szara pleśń*, purpurowa
plamistość pędów*

800–1500 l/ha

3

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

800–1500 l/ha

3

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

200–1500 l/ha

3

20

zgnilizna twardzikowa*

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA ILOŚĆ
WODY

MAKS.
LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

szara pleśń*, zapobieganie infekcjom
Rośliny ozdobne
wtórnych patogenów*,
(w gruncie, pod osło- zamieranie pędów
nami, w szklarni)
i kwiatów powodowane
przez brunatną zgniliznę
drzew pestkowych*

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

500–1200 l/ha

3

Szkółki drzew
owocowych
i ozdobnych

szara pleśń*, zapobieganie infekcjom wtórnych
patogenów*

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

500–1200 l/ha

3

Plantacje nasiennych
roślin warzywnych,
zielarskich i ozdobnych

zgnilizna twardzikowa*

0,8 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

500–1000 l/ha

2

szara pleśń*, rdze*,
grzyby zgorzelowe
(np. pasożytnicza
zgorzel siewek*),
zapobieganie infekcjom
wtórnych patogenów*

0,75–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, zwyczajowo od kwietnia
do września

500–1000 l/ha

3

askochytoza*

0,8–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, zwyczajowo od kwietnia
do października

700 l/ha

3

szara pleśń*, rdze*,
grzyby zgorzelowe
(np. pasożytnicza
zgorzel siewek*),
zapobieganie infekcjom
wtórnych patogenów*

0,75–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, zwyczajowo od kwietnia
do września

500–1000 l/ha

3

mączniak prawdziwy*,
askochytoza*

0,75–1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, zwyczajowo od maja do sierpnia

500–1000 l/ha

3

rak gruzełkowy*,
werticilioza*

0,8 –1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, zwyczajowo od maja do września

500–1000 l/ha

3

Siewki i sadzonki
leśnych gatunków
drzew iglastych –
szkółki i uprawy
leśne

Siewki i sadzonki
leśnych gatunków
drzew liściastych
– szkółki i uprawy
leśne

* Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

0,6 kg/ha

1,0 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
300–1000 l/ha

300–1200 l/ha

2

3

ROŚLINY ROLNICZE

Tytoń

ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

SZKÓŁKI LEŚNE

szara pleśń*, zgnilizna
twardzikowa*

Szparagi

ZWALCZANE
CHOROBY

ROŚLINY OZDOBNE
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów choroby

Seler naciowy
(w polu, pod osłonami, w szklarni)

Sałata głowiasta
i liściowa, cykoria
sałatowa (odmiany
biała i czerwona,
w tym Radicchio),
szara pleśń*, zgnilizna
endywia, botwinka,
twardzikowa*
szpinak, rośliny
zielarskie
(w gruncie, pod osłonami, w szklarni)

UPRAWA

0,6 kg/ha

środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby, zwyczajowo od czerwca

500–1000 l/ha

2

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI):
– truskawka, grusza, pigwa, pomidor, ogórek, cukinia, papryka, bakłażan – 3 dni;
– czereśnia, wiśnia, śliwa, malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka amerykańska, żurawina, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia, sałata
liściowa i głowiasta, szczypiorek, cykoria sałatowa, endywia, botwinka, szpinak,
rośliny zielarskie, tytoń – 7 dni;
– cebula, cebula z dymki, szalotka, czosnek, seler korzeniowy, seler naciowy, morela, brzoskwinia, nektarynka – 14 dni;
– fasola szparagowa, groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch cukrowy, bób, fasola uprawiana na świeże nasiona – 15 dni;
– winorośl – 21 dni;
– fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny – 28 dni;
– szparagi – 6 miesięcy;

– szkółki drzew owocowych i ozdobnych, rośliny ozdobne, plantacje nasienne roślin warzywnych, zielarskich i ozdobnych, szkółki i uprawy leśne – niewymagany.
1. W celu uzyskania najwyższej skuteczności działania środka, opryskiwać rośliny do całkowitego pokrycia ich cieczą użytkową.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne oraz w szkółkach drzew owocowych i ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu
sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.
3. Środek stosować w zalecanych dawkach oraz przemiennie z fungicydami należącymi do
innych grup chemicznych. Nie przekraczać podanych dla poszczególnych upraw ilości
zabiegów oraz odstępów między nimi.
4. P
 odczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
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BUSHIDO PAK

BUSHIDO PAK
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zawartość paku:
5 l Bushi + 1 l Kendo 50 EW
(informacja o Kendo 50 EW
na str. 20).

BUSHI

1. Przy wysokim nasileniu występowania rynchosporiozy środek ogranicza występowanie choroby.

4. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu
lokalnie układowym i translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

2. W przypadku wysokiego nasilenia występowania chorób zalecane jest zastosowanie wyższej dawki środka (1,25 l/ha).

5. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

3. 
Ze względu na strategię antyodpornościową nie zaleca się stosować środka
w dawkach niższych niż zalecane.

Zawartość substancji czynnej:
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (19,2%).
Zezwolenie MRiRW nr R-120/2015 z dnia 17.09.2015 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-235/2021d z dnia 29.04.2021 r.

Okres ważności: 2 lata.

UWAGA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 + P331 – Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub z lekarzem.
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.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P391 – Zebrać wyciek.

STOSOWANIE ŚRODKA*
UPRAWA

ZWALCZANE CHOROBY

Pszenica ozima,
pszenica jara

rdza brunatna, rdza żółta zbóż, brunatna plamistość
liści, septorioza paskowana liści

Jęczmień ozimy,
jęczmień jary

rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość
siatkowa jęczmienia, ograniczanie występowania
niepatogenicznych czynników powodujących
plamistości liści (oparzenia słoneczne)

Żyto ozime

rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime

rdza brunatna

ZALECANA
DAWKA

MAKSYMALNA
DAWKA

0,8–1,25 l/ha

1,25 l/ha

TERMIN ZABIEGU

środek stosować zapobiegawczo lub po
zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od
pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień)
do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69)

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

2
(odstęp między
zabiegami:
min. 21 dni)

* Dotyczy środka BUSHI.
Zalecana ilość wody: 150–400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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FOSSA 633 EC  

FRUPICA   440 SC
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu powierzchniowym, wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w zwalczaniu chorób grzybowych truskawki.

Zawartość substancji czynnych:
fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 333 g/l (31,7%),
prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 300 g/l (28,6%).

Zawartość substancji czynnej:
mepanipirym (związek z grupy anilidopirymidyn) – 440 g/l (42,85%).

Zezwolenie MRiRW nr R-220/2017 z dnia 13.11.2017 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-657/2019d z dnia 6.09.2019 r.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l; 20 l.
Okres ważności: 2 lata.

UWAGA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
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.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P391 – Zebrać wyciek.

Pszenica ozima,
pszenica jara

ZWALCZANE CHOROBY

Produkt dostępny
w opakowaniu: 1 l.
Okres ważności: 2 lata.

UWAGA
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

STOSOWANIE ŚRODKA*
UPRAWA

Zezwolenie MRiRW nr R-4/2012 z dnia 9.01.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-80/2012d z dnia 8.08.2012 r., decyzją MRiRW
nr R-49/2014 z dnia 21.02.2014 r. oraz decyzją MRiRW nr R-721/2015d z dnia
24.08.2015 r.

STOSOWANIE ŚRODKA
ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

septorioza paskowana liści pszenicy,
mączniak prawdziwy zbóż i traw

1,5 l/ha

TERMIN ZABIEGU

środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, pierwszy zabieg
wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30–39), drugi
zabieg wykonać od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej
do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 40–59)

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): pszenica ozima, pszenica jara – 45 dni.
Środek ochrony roślin Fossa 633 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami zamkniętymi,
należy stosować w dawce nieprzekraczającej 450 g substancji czynnej na hektar na
jedno zastosowanie środka.

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

UPRAWA

Truskawka

200–400 l/ha

2
(odstęp między
zabiegami:
min. 14 dni)

ZWALCZANE CHOROBY

szara pleśń

ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

0,7 l/ha

TERMIN ZABIEGU

od początku do końca fazy kwitnienia

MAKS. LICZBA ZABIEGÓW
W SEZONIE

2 (co 7 dni)

Zalecana ilość wody: 1200–1500 l/ha, używając opryskiwacza z belką polową.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(OKRES KARENCJI): truskawka – 3 dni.

2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin
uprawnych.

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 zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie 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 na rośliny do dnia, w którym można
siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Środek zawiera dwie substancje czynne: prochloraz i fenpropidynę. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in.: stosować środek wyłącznie w zalecanej
dawce, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie.
Zaleca się stosowanie środka w temperaturze 12–20°C.

* Planowane rozszerzenie rejestracji na żyto i pszenżyto.
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GRENOVA  

NOWOŚĆ!
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu
systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancje czynne protiokonazol i tebukonazol zaliczane są do grupy 3.
Zawartość substancji czynnych:
protiokonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (12,7%),
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (12,7%).

Produkt dostępny
w opakowaniu: 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

Zezwolenie MRiRW nr R-84/2020 z dnia 30.07.2020 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-469/2021d z dnia 9.08.2021 r.

UWAGA
H302 + H332 – Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów (oczy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera substancję czynną spiroksamina. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260 – Nie wdychać par lub rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać.
P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.
P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

Rzepak ozimy

ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych,
szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

1,0 l/ha

TERMIN ZABIEGU

środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu
pierwszych objawów chorób, od fazy pełni kwitnienia do
końca fazy kwitnienia (BBCH 65–69)

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): rzepak ozimy – 56 dni.
1. W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do
momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.

ZWALCZANE CHOROBY

MAKSYMALNA
DAWKA

łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła i korzeni zbóż,
mączniak prawdziwy zbóż i traw

ZALECANA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

0,75 l/ha

w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31)

1,0 l/ha

w okresie od fazy pierwszego kolanka do fazy pojawienia się
liścia flagowego (BBCH 31–37)

1,0 l/ha

Pszenica ozima
200–400 l/ha

MAKS.
LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

1

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza
brunatna pszenicy, septorioza paskowana
liści pszenicy, septorioza plew, brunatna
plamistość liści

1,0 l/ha

1,0 l/ha

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do
końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)

Pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza
brunatna pszenicy, septorioza paskowana
liści pszenicy, septorioza plew, brunatna
plamistość liści

1,0 l/ha

1,0 l/ha

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do
końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)

1

Jęczmień jary,
jęczmień ozimy

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza
jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
zbóż, rynchosporioza zbóż

1,0 l/ha

1,0 l/ha

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do
początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51)

1

1

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
l SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Produkt dostępny
w opakowaniu: 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

Zezwolenie MRiRW nr R-25/2021 z dnia 2.03.2021 r.

STOSOWANIE ŚRODKA
ZWALCZANE CHOROBY

Fungicyd w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu
układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami
grzybowymi.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol zaliczana jest do grupy 3.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna spiroksamina zaliczana jest do grupy 5.
Zawartość substancji czynnej:
protiokonazol (substancja z grupy triazoli) – 160 g/l (16,3%),
spiroksamina (substancja z grupy ketoamin) – 300 g/l (30,5%).

UWAGA
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera 2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-2-hydroksy-3-fenylopropylo]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ umyć dużą ilością wody/mydłem.
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305 + P351 + P338 – W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są
i można łatwo je usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 – Zebrać wyciek.

UPRAWA

HINT

NOWOŚĆ!

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
l SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy – 35 dni.
1. Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

26

3. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnych sposobach (działanie zapobiegawcze, interwencyjne i/lub kuratywne) i mechanizmach działania:
– spiroksamina z grupy ketoamin (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory
reduktazy i izomerazy, SBI II-aminy, wg FRAC grupa 5),
– protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory
demetylacji, SBI I-DMI, wg FRAC grupa 3).
W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in. niestosowanie środka w innych dawkach niż zalecane.
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KENDO   50 EW

KENDO   50 EW
Środek grzybobójczy w formie emulsji oleju w wodzie, o działaniu układowym, do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, jabłoni, gruszy, winorośli i uprawianych w szklarni roślin
ozdobnych przed mączniakiem prawdziwym.
Zawartość substancji czynnej:
cyflufenamid (związek z grupy fenyloacetamidów) – 50 g/l (5,32%).

ZALECANA
DAWKA

ZWALCZANE CHOROBY

MAKSYMALNA
DAWKA

mączniak prawdziwy*

0,1–0,2 l/ha

UWAGI

STOSOWANIE ŚRODKA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI):
– pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy – 48
dni,
– jabłoń, grusza – 14 dni,
– winorośl – 21 dni,
– rośliny ozdobne – nie dotyczy.

ZWALCZANE CHOROBY

ZALECANA
DAWKA

MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

0,2 l/ha

zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów choroby

500–1000 l/ha

2
(odstęp
min. 7–10 dni)

* Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGA
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne.
P391 – Zebrać wyciek.

UPRAWA

TERMIN ZABIEGU

ROŚLINY OZDOBNE
Rośliny ozdobne uprawiane
w szklarni

Zezwolenie MRiRW nr R-93/2010 z dnia 15.12.2010 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-129/2020d z dnia 27.02.2020 r.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 0,25 l; 0,5 l; 1 l.
Okres ważności: 2 lata.

UPRAWA

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.

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

ROŚLINY ROLNICZE

Pszenica
ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza też
występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy
brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści, septoriozy plew, fuzariozy kłosów)

0,2–0,3 l/ha

0,3 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło
do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)

200–400 l/ha

2
(odstęp
min. 28 dni)

Pszenica
jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza też
występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy
brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści, septoriozy plew, fuzariozy kłosów)

0,2–0,3 l/ha

0,3 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło
do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)

200–400 l/ha

1

Pszenżyto
ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza też
występowanie: brunatnej plamistości liści,
rdzy brunatnej, septoriozy liści)

0,2–0,3 l/ha

0,3 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło
do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)

200–400 l/ha

2
(odstęp
min. 28 dni)

Jęczmień
ozimy

mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza
też występowanie: plamistości siatkowej liści
jęczmienia, rynchosporiozy zbóż)

0,2–0,3 l/ha

0,3 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło
do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)

200–400 l/ha

1

Jęczmień
jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza
też występowanie: plamistości siatkowej liści
jęczmienia, rdzy jęczmienia,
rynchosporiozy zbóż)

0,2–0,3 l/ha

0,3 l/ha

od początku fazy strzelania w źdźbło
do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)

200–400 l/ha

1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Przed zastosowaniem środka Kendo 50 EW w celu zwalczania mączniaka prawdziwego w uprawie roślin ozdobnych zaleca się wykonać na każdej uprawianej
odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.

Środek dostępny także
w zestawie BUSHIDO PAK.
Informacja o produkcie na
str. 22.

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

mączniak jabłoni

0,4–0,5 l/ha

0,5 l/ha

od fazy różowego pąka do końca fazy, gdy
owoce osiągają połowę typowej wielkości
(BBCH 57–75)

500–1000 l/ha

2
(odstęp
min. 7–14 dni)

Grusza

mączniak prawdziwy*

0,4–0,5 l/ha

0,5 l/ha

od fazy, gdy pierwsze liście są całkowicie
wykształcone, do fazy, gdy owoc jest
dojrzały do zbioru (BBCH 19–87)

500–1000 l/ha

2
(odstęp
min. 7–14 dni)

Winorośl

mączniak prawdziwy*

0,15–0,5 l/ha

0,5 l/ha

od końca fazy, gdy widoczne są zielone
2
końce pędów, do końca fazy, gdy większość 400–1600 l/ha
(odstęp
jagód styka się ze sobą (BBCH 09–79)
min. 10–14 dni)
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METFIN

PROTEFIN
Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego
oraz wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej i rzepaku ozimego
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu
układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol i substancja czynna
tebukonazol zaliczane są do grupy 3.

Zawartość substancji czynnej:
metkonazol (związek z grupy triazoli) – 60 g/l (6,76%).

Zawartość substancji czynnych:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 125g/l (12,7%),
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,7%).

Zezwolenie MRiRW nr R-175/2018 z dnia 11.12.2018 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-143/2021d z dnia 7.04.2021 r.

Zezwolenie MRiRW nr R-159/2019 z dnia 11.10.2019 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-469/2021d z dnia 9.08.2021 r.

UWAGA
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera 2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-2-hydroksy-3-fenylopropylo]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody/mydłem.
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305 + P351 + P338 – W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 – Zebrać wyciek.

UWAGA
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H361fd – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P261 – Unikać wdychania par.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami) natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
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.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P370 + P378 – W przypadku pożaru użyć rozproszonego strumienia wody, proszku gaśniczego, piany lub dwutlenku węgla do gaszenia.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

Pszenica ozima

ZWALCZANE CHOROBY

septorioza paskowana,
fuzarioza kłosów

Pszenica jara

fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy

sucha zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych, szara
pleśń, cylindrosporioza;
stosowanie wiosną wpływa na skrócenie łodyg
i ograniczenie wylegania

ZALECANA
DAWKA

MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

1,25–1,5 l/ha

1,5 l/ha

środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio
po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30 –59)

0,7–1,0 l/ha

1,0 l/ha

jesienią – w fazie 4–6 liści rzepaku (BBCH 14–16)

1,0 l/ha

1,0 l/ha

wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego
pąka (BBCH 30–51)

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

2
(odstępy między
zabiegami:
min. 21 dni)
2
(1 zabieg
jesienią,
1 zabieg wiosną)

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza
paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści,
fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna
plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew,
fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza
zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza
zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Pszenżyto ozime

rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza
paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenżyto jare

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza
paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów

Żyto

rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści,
rynchosporioza zbóż
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MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

MAKS.
LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

środek stosować zapobiegawczo
lub interwencyjnie z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
chorób od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia (BBCH 30–59)
0,75–1,0 l/ha

1,0 l/ha

w warunkach sprzyjających
rozwojowi chorób kłosów na
pszenicy ozimej – septoriozy plew
i fuzariozy kłosów – zalecany
termin zabiegu opryskiwania
można wydłużyć do fazy
dojrzałości wodnej ziarna,
przestrzegając terminu karencji

1

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(OKRES KARENCJI):
– pszenica ozima – 35 dni,
– pszenica jara – 35 dni,
– rzepak ozimy – 56 dni.

ZALECANA
DAWKA

ZWALCZANE CHOROBY

Pszenica ozima

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

Produkt dostępny
w opakowaniach:
1 l; 5 l; 10 l.
Okres ważności: 2 lata.

1. Opryskiwanie środkiem wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(OKRES KARENCJI):
– pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, żyto – 35 dni.

1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
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TOLEDO   EXTRA 430 SC

TOLEDO   EXTRA 430 SC

Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.
Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 430 g/l (39,29%).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie zastosowano
środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (OKRES PREWENCJI): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na
powierzchni roślin.

Zezwolenie MRiRW nr R-175/2016 z dnia 19.08.2016 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-547/2020d z dnia 2.09.2020 r.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(OKRES KARENCJI):
– pszenica ozima, jęczmień jary – 35 dni,
– rzepak ozimy – 56 dni.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 5 l; 10 l.
Okres ważności: 2 lata.

UWAGA
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P202 – Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

ZWALCZANE CHOROBY

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,
szara pleśń

Rzepak
ozimy

Pszenica
ozima

Jęczmień
jary

ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

0,45 l/ha

TERMIN ZABIEGU

0,6 l/ha

wiosną w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30–39)

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa

0,75 l/ha

wiosną od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia
(BBCH 60–69)

mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści

0,6 l/ha

od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia
flagowego (BBCH 30–39)

mączniak prawdziwy zbóż, brunatna
plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza paskowana liści, septorioza plew,
fuzarioza kłosów

0,6 l/ha

od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia
(BBCH 51–61); w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób
kłosa na pszenicy ozimej zalecany termin zabiegu opryskiwania
można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna

rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia,
rynchosporioza zbóż

0,6 l/ha

od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 29–32)

0,6 l/ha

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

jesienią w stadium 4–8 liści rzepaku (BBCH 14–18); stosowanie
środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez
pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu części
nadziemnej

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,
szara pleśń

rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia,
rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

200–400 l/ha

2
(odstęp min.
14 dni)

200–400 l/ha

1

200–400 l/ha

1

od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia
(BBCH 51–61)

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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INAZUMA   130 WG

INAZUMA   130 WG

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących
i ssących. Na roślinę działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

UPRAWA

ZALECANA
DAWKA

MAKSYMALNA
DAWKA

mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

owocnice śliwowe* (żółtoroga
i jasna)

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

mszyce*

UWAGA
H302 + H332 – Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
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.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ umyć dużą ilością wody z mydłem.

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica
ozima

Rzepak
ozimy

Tytoń

Len włóknisty,
len oleisty
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mszyce

0,15 kg/ha

0,15 kg/ha

po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3. liścia
do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH 13–19)

300 l/ha

tantniś krzyżowiaczek, pchełka
rzepakowa, śmietka kapuściana,
mszyce, mączliki

0,25–0,30 kg/ha

0,30 kg/ha

po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub
zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści
do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19)

300 l/ha

szkodniki łodygowe:
chowacz brukwiaczek,
chowacz czterozębny

0,16–0,20 kg/ha

0,20 kg/ha

przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie
z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania
pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków
kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30–50)

300 l/ha

300 l/ha

300 l/ha

słodyszek rzepakowy

0,16–0,20 kg/ha

0,20 kg/ha

w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy
początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania)
do fazy żółtego pąka (BBCH 50–59)

szkodniki łuszczynowe: chowacz
podobnik, pryszczarek kapustnik

0,16–0,20 kg/ha

0,20 kg/ha

od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie
opadania płatków kwiatowych (BBCH 65–67)

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia
do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11–85)

wciornastek tytoniowiec*,
mszyce*

1

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 3. liścia do
końca fazy kwitnienia (BBCH 13–69)

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 3. liścia do fazy
dojrzewania owoców i nasion
(50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13–85)

200–500 l/ha

1

pchełka lnowa*,
pchełka lnowa długostopka*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy, gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte,
do końca fazy 2 liści właściwych (BBCH 10–12)

wciornastek kalarepowiec*,
wciornastek lnowiec*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

stosować, gdy pęd osiągnie 50–60% długości
(BBCH 35–36)

0,2 kg/ha

300–2000 l/ha

2
(co min.
7 dni)

ROŚLINY OZDOBNE

STOSOWANIE ŚRODKA
ZWALCZANE SZKODNIKI

500–900 l/ha
w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61–69)

0,2 kg/ha

Pomidor,
oberżyna

UPRAWA

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

ROŚLINY WARZYWNE
wciornastek tytoniowiec*,
zmieniki*

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od początku
rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

Śliwa

Produkt dostępny
w opakowaniach:
0,25 kg; 1 kg; 5 kg.
Okres ważności: 2 lata.

ZALECANA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ROŚLINY SADOWNICZE

Zawartość substancji czynnych:
acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 100 g/kg (10%),
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 30 g/kg (3%).
Zezwolenie MRiRW nr R-83/2016 z dnia 31.03.2016 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-475/2021d z dnia 30.07.2021 r.

ZWALCZANE SZKODNIKI

200–750 l/ha

150–400 l/ha

Rośliny
ozdobne
(w gruncie
i pod osłonami)

mączlik szklarniowy*,
wciornastek tytoniowiec*,
wciornastek zachodni*,
miniarki*, mszyce*,
czerwce*, zmieniki*

Wierzba
energetyczna

jątrewka pospolita*,
niekraślanka wierzbówka*,
krytoryjek olchowiec*, mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 1. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

200–500 l/ha

2
(co min.
7 dni)

Ślazowiec
pensylwański

mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy
1. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia
(BBCH 11–69)

200–500 l/ha

2
(co min.
7 dni)

0,2 kg/ha

wiosną, po zaobserwowaniu pierwszych objawów
żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy 1. liścia
właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69); ze
względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po
zmroku w trakcie żerowania larw i owadów dorosłych

200–500 l/ha

1

stężenie 0,04%
(4 g środka/10 l
wody)

stężenie
0,04%
niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej
(4 g środ(BBCH 11–89)
ka/10 l wody)

1
Miskant
olbrzymi

2
(1 zabieg
jesienią
i 1 zabieg
wiosną)

łokaś garbatek*

0,2 kg/ha

* Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE
WARUNKI STOSOWANIA
1. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby
wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

2
(co min.
7 dni)
2
(co min.
10 dni)

2. W ramach strategii zarządzania odpornością:
– środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach
działania,
– nie należy stosować środka w dawkach niższych od zalecanych.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(OKRES KARENCJI):
– rzepak ozimy, len oleisty – 28 dni,
– śliwa, pomidor, oberżyna – 14 dni,
– pszenica ozima, tytoń, wierzba energetyczna, ślazowiec, miskant olbrzymi, len
włóknisty, rośliny ozdobne – nie dotyczy.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie zastosowano
środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (OKRES PREWENCJI): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na
powierzchni roślin.
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DOPUSZCZONY
PRZEZ IOR–PIB
DO STOSOWANIA
W SADACH
EKOLOGICZNYCH

ISOMATE   CLS
UWAGA

JAPOŃSKI BLOKER
ROZMNAŻANIA
SZKODNIKÓW

Produkt dostępny
w opakowaniu:
400 szt. dyspenserów.
Okres ważności: 2 lata.

Środek ochrony roślin w formie zawieszki dozującej (dyspensera) (VP), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób ciągły w czasie całego okresu
aktywności motyli. Przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców owocówki
jabłkóweczki i zwójek: wydłubki oczateczki, bukóweczki, różóweczki, siatkóweczki,
rdzaweczki, a w konsekwencji ograniczenia występowania tych szkodników.
Działanie środka nie polega na bezpośrednim zabijaniu szkodników.
Wydzielające się z dyspenserów feromony poprzez dezorientację samców uniemożliwiają im zapłodnienie samic. Niezapłodnione samice nie składają jaj. Wówczas osobniki dorosłe giną, nie przedłużając gatunku.
Oprócz ochrony sadów przed narażeniem na składanie jaj i żerowanie gąsienic
w roku stosowania technologia z zastosowaniem dyspenserów feromonowych
w celu dezorientacji samców prowadzi do stopniowego ograniczania populacji
szkodników na terenie chronionym, dlatego zaleca się jej stosowanie w kolejnych
sezonach wegetacyjnych.
Zawartość substancji czynnych:
(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol (związek z grupy nienasyconych alkoholi alifatycznych)
– 252,3 g/kg (25,23%)*,
dodekano-1-ol (związek z grupy nasyconych alkoholi alifatycznych) – 40,8 g/kg
(4,08%)*,
tetradekano-1-ol (związek z grupy nasyconych alkoholi alifatycznych) – 9,1 g/kg
(0,91%)*,
octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu (związek z grupy estrów kwasu octowego) – 200,8
g/kg (20,08%)*,
octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu (związek z grupy estrów kwasu octowego) – 39,0 g/
kg (3,90%)*,
octan (Z)-8-tetradeceno-1-ylu (związek z grupy estrów kwasu octowego) –
218,0 g/kg (21,80%)*,
(Z)-8-tetradecen-1-ol (związek z grupy nienasyconych alkoholi alifatycznych) – 22,3
g/kg (2,23%)*,
* Łączna zawartość wszystkich substancji czynnych – nie mniej niż 308 mg/dyspenser.

1. Opakowanie z dyspenserami należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem.
2. Substancje wabiące, wydzielając się w ściśle określonej ilości, powodują masowe wabienie samców przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
3. Monitoring:
Niezbędnym elementem stosowania technologii dezorientacji samców z użyciem dyspenserów feromonowych jest prowadzenie ścisłego monitoringu
z użyciem pułapek do odłowów poszczególnych gatunków szkodników. Monitoring należy obowiązkowo prowadzić w trakcie sezonu wegetacyjnego, aby
kontrolować intensywność lotu szkodników. Pojawienie się samców danego
gatunku szkodnika w pułapkach może świadczyć o bardzo dużym zagęszczeniu
jego populacji na chronionej plantacji i należy wtedy rozważyć podjęcie odpowiednich działań z zastosowaniem ochrony insektycydowej zgodnie z programem ochrony i zaleceniami zawartymi w etykiecie wybranego środka ochrony
roślin. Monitoring prowadzony w roku poprzedzającym zastosowanie technologii dezorientacji feromonowej pozwala na określenie gatunków szkodników,
a w szczególności nasilenia ich występowania, co jest pomocne w prawidłowym
określeniu liczby wieszanych dyspenserów w roku następnym.

4. W związku z faktem, że niektóre gatunki zwójek zimują w stadium gąsienicy, która rozpoczyna żerowanie już po przezimowaniu, zaleca się wykonanie
jednego zabiegu insektycydowego na początku sezonu (w fazie przed kwitnieniem).
5. Unikać zanieczyszczania dyspensera – nie dotykać dyspensera bezpośrednio
dłonią (stosować rękawice ochronne, np. nitrylowe). Jest to szczególnie istotne
w pierwszym roku stosowania technologii dezorientacji feromonowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH
ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowywania i wykonywania zabiegu.
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.

Zezwolenie MRiRW nr R - 23/2019 z dnia 23.01.2019 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-551/2021d z dnia 30.08.2021 r.

UWAGA
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania par.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać rozsypany produkt.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

ZWALCZANE
SZKODNIKI

ZALECANA/
MAKSYMALNA DAWKA

TERMIN ZABIEGU

Jabłoń

owocówka
jabłkóweczka, zwójki

500–800
dyspenserów/ha

dyspensery rozwieszać przed lotem
motyli, najpóźniej na początku lotów

Grusza

owocówka
jabłkóweczka**,
zwójki**

500–800
dyspenserów/ha

dyspensery rozwieszać przed lotem
motyli, najpóźniej na początku lotów

Czereśnia,
wiśnia

zwójki**

500–800
dyspenserów/ha

dyspensery rozwieszać przed lotem
motyli, najpóźniej na początku lotów

SPOSÓB STOSOWANIA

Dyspenser stanowi podwójna tuba
złączona na obu końcach, którą należy
umieścić w górnej części korony
drzewa, nie niżej niż na 2/3 wysokości,
licząc od ziemi, najlepiej w cieniu.
Dyspensery należy zawieszać ręcznie
lub jeśli wysokość drzew uniemożliwia
prawidłowe wieszanie ręczne, za
pomocą urządzenia do wieszania,
w sposób uniemożliwiający samoistne
zsunięcie. W rzędach skrajnych i innych
częściach sadu narażonych na silniejsze
naloty szkodników należy zawiesić
większą liczbę dyspenserów, przy
zachowaniu maksymalnej liczby 800
szt./ha. Dyspensery należy rozwieszać
równomiernie na całej powierzchni
chronionej po uprzednim obliczeniu, co
ile drzew (lub co ile metrów) w rzędzie
należy je wieszać.

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

1

1

1

** Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
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DOPUSZCZONY
PRZEZ IOR–PIB
DO STOSOWANIA
W SADACH
EKOLOGICZNYCH

JAPOŃSKI BLOKER
ROZMNAŻANIA
SZKODNIKÓW

Produkt dostępny
w opakowaniu: 400 szt.
dyspenserów.
Okres ważności: 2 lata.

ISOMATE   CTT

Środek ochrony roślin w formie zawieszki dozującej (dyspensera) (VP), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób ciągły w czasie całego
okresu aktywności motyli. Przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców
owocówki jabłkóweczki, a w konsekwencji ograniczenia występowania szkodnika.
Działanie środka nie polega na bezpośrednim zabijaniu szkodników.
Wydzielające się z dyspenserów feromony poprzez dezorientację samców uniemożliwiają im zapłodnienie samic. Niezapłodnione samice nie składają jaj. Wówczas
osobniki dorosłe giną, nie przedłużając gatunku.
Oprócz ochrony sadów przed narażeniem na składanie jaj i żerowanie gąsienic
w roku stosowania technologia z zastosowaniem dyspenserów feromonowych
w celu dezorientacji samców prowadzi do stopniowego ograniczania populacji gatunku na terenie chronionym, dlatego zaleca się jej stosowanie w kolejnych sezonach wegetacyjnych.

jabłkóweczki, co jest pomocne w prawidłowej ocenie konieczności zastosowania
zabiegów insektycydowych.
4. Unikać zanieczyszczania dyspensera – nie dotykać dyspensera bezpośrednio
dłonią (stosować rękawice ochronne, np. nitrylowe).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Optymalne warunki stosowania technologii dezorientacji feromonowej:
1. Regularny kształt sadu (zbliżony do kwadratu).

3. Wyrównana wysokość drzew.
4. Płaskie ukształtowanie terenu.
5. W sąsiedztwie należy unikać:
− sadów zaniedbanych,
− składowisk palet, skrzyniopalet, stert drewna i innych miejsc zimowania szkodników,
− w ysokich budowli, które mogą powodować powstawanie zawirowań powietrza
na plantacji.
Większe zagęszczenie drzew oraz zastosowanie siatki przeciwgradowej poprawia
równomierność dystrybucji feromonów w obrębie chronionej powierzchni sadu.

2. Minimalna zalecana powierzchnia: 3 ha (dopuszcza się powierzchnię minimalną
2 ha przy zachowaniu wszystkich korzystnych warunków).

Zawartość substancji czynnych:
(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol (związek z grupy nienasyconych alkoholi
alifatycznych) – 254 mg/dyspenser (52,4%),
dodekano-1-ol (związek z grupy alkoholi alifatycznych) –
132 mg/dyspenser (30,6%),
tetradekano-1-ol (związek z grupy alkoholi alifatycznych) –
31 mg/dyspenser (7,1%).
Zezwolenie MRiRW nr R-106/2015 z dnia 29.07.2015 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-541/2020d z dnia 17.08.2020 r.

UWAGA
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zebrać rozsypany produkt.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

Jabłoń

owocówka jabłkóweczka

Grusza

owocówka jabłkóweczka*

ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

500
dyspenserów/
ha

500
dyspenserów/
ha

TERMIN ZABIEGU

dyspensery rozwieszać przed
lotem motyli lub na początku
lotów

dyspensery rozwieszać przed
lotem motyli lub na początku
lotów

SPOSÓB STOSOWANIA

Dyspenser stanowi podwójna tuba złączona na obu końcach, którą
należy umieścić w górnej części korony drzewa, nie niżej niż na 2/3
wysokości, licząc od ziemi, najlepiej w cieniu.
Dyspensery należy zawieszać ręcznie lub, jeśli wysokość drzew
uniemożliwia prawidłowe wieszanie ręczne, za pomocą urządzenia
do wieszania, w sposób uniemożliwiający samoistne zsunięcie.
W rzędach skrajnych i innych częściach sadu narażonych na silniejsze naloty szkodników należy zawiesić większą liczbę dyspenserów,
przy zachowaniu maksymalnej liczby 500 szt./ha.
Dyspensery należy rozwieszać równomiernie na całej powierzchni chronionej po uprzednim obliczeniu, co ile drzew (lub co ile
metrów) w rzędzie należy je wieszać.

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

1

1

* Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

UWAGA
1. Opakowanie z dyspenserami należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem.
2. Substancje wabiące, wydzielając się w ściśle określonej ilości, powodują masowe wabienie samców przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
3. Monitoring:
Niezbędnym elementem stosowania technologii dezorientacji samców z użyciem dyspenserów feromonowych jest prowadzenie ścisłego monitoringu
z użyciem pułapek do odłowu samców owocówki jabłkóweczki.
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Monitoring należy obowiązkowo prowadzić w trakcie sezonu wegetacyjnego,
aby kontrolować intensywność lotu szkodników. Pojawienie się samców owocówki jabłkóweczki w pułapkach może świadczyć o bardzo dużym zagęszczeniu
jej populacji na chronionej plantacji i należy wtedy rozważyć podjęcie odpowiednich działań z zastosowaniem ochrony insektycydowej zgodnie z programem
ochrony i zaleceniami zawartymi w etykiecie wybranego środka ochrony roślin.
Monitoring prowadzony w roku poprzedzającym zastosowanie technologii dezorientacji feromonowej pozwala na określenie nasilenia występowania owocówki
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DOPUSZCZONY
PRZEZ IOR–PIB
DO STOSOWANIA
NA PLANTACJACH
EKOLOGICZNYCH

ISONET   Z
JAPOŃSKI BLOKER
ROZMNAŻANIA
SZKODNIKÓW

Produkt dostępny
w opakowaniach:
400 szt., 600 szt. dyspenserów.
Okres ważności: 2 lata.

MOSPILAN 20 SP

Środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera) (VP), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób ciągły w czasie całego okresu
aktywności motyli. Przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców przeziernika porzeczkowca, a w konsekwencji ograniczenia wystąpienia szkodnika
w uprawach porzeczek i agrestu.
Działanie środka nie polega na bezpośrednim zabijaniu szkodników.
Wydzielające się z dyspenserów feromony poprzez dezorientację samców uniemożliwiają im zapłodnienie samic. Niezapłodnione samice nie składają jaj. Wówczas osobniki dorosłe giną, nie przedłużając gatunku.
Oprócz ochrony plantacji przed narażeniem na składanie jaj i żerowanie gąsienic
w roku stosowania technologia z zastosowaniem dyspenserów feromonowych
w celu dezorientacji samców prowadzi do stopniowego ograniczania populacji
przeziernika porzeczkowca na terenie chronionym, dlatego zaleca się jej stosowanie w kolejnych sezonach wegetacyjnych.
Zawartość substancji czynnych:
(E,Z)-2,13-octan oktadekadienylu (związek z grupy octanów alifatycznych) –
82 mg/dyspenser (68,3%),
(E,Z)-3,13-octan oktadekadienylu (związek z grupy octanów alifatycznych) –
3 mg/dyspenser (2,5%).
Zezwolenie MRiRW nr R-241/2017 z dnia 20.11.2017 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-550/2021d z dnia 30.08.2021 r.

UWAGA
H315 – Działa drażniąco na skórę.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinę działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy pochodnych
neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (Ach) – wg IRAC grupa 4A).
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 20%.

UWAGA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 – Wypłukać usta.
P391 – Zebrać rozsypany produkt.

PROMOCJA

POZNAJ PAKI INSEKTYCYDOWE
I SKORZYSTAJ Z PROMOCJI!
Więcej informacji:
Sadowniczy PAK insektycydowy – str. 83
Rzepakowy PAK insektycydowy – str. 78

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

Czarna
porzeczka

ZWALCZANE
SZKODNIKI

przeziernik
porzeczkowiec

Porzeczka czerprzeziernik
wona, porzeczka
porzeczkowiec*
biała oraz agrest

ZALECANA/
MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

300
dyspenserów/ha

dyspensery rozwiesza się przed
lotem motyli lub na początku lotów

300
dyspenserów/ha

dyspensery rozwiesza się przed
lotem motyli lub na początku lotów

SPOSÓB STOSOWANIA

Dyspenser stanowi polietylenowa tuba, którą należy przymocować
w górnej części krzewu, najlepiej w cieniu, poprzez owinięcie jej
i zapętlenie wokół wybranego pędu w sposób uniemożliwiający
samoistne zsunięcie. W rzędach skrajnych i innych częściach sadu
narażonych na silniejsze naloty szkodników należy zawiesić większą
liczbę dyspenserów, przy zachowaniu maksymalnej liczby 300 szt./
ha.

MAKS.
LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

1

1

* Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI
I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): nie dotyczy.
Optymalne warunki stosowania technologii dezorientacji feromonowej:
1. Regularny kształt sadu (zbliżony do kwadratu).
2. Minimalna zalecana powierzchnia: 2 ha (dopuszcza się powierzchnię minimalną 1 ha przy zachowaniu wszystkich korzystnych warunków).
3. Wyrównana wysokość krzewów.
4. Płaskie ukształtowanie terenu.
5. W sąsiedztwie należy unikać:
– plantacji zaniedbanych i źle chronionych,
– w ysokich budowli, które mogą powodować powstawanie zawirowań powietrza
na plantacji.

UWAGA
1. Opakowanie z dyspenserami należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem.
2. Substancje wabiące, wydzielając się w ściśle określonej ilości, powodują masowe wabienie samców przez cały okres lotu motyli.

40

Produkt dostępny w opakowaniach: 20 g; 40 g; 80 g; 125 g.
Opakowania promocyjne: 200 g + 20 g; 3 × 200 g + 80 g;
PAK sadowniczy 3 × 680 g + sekator gratis; PAK rzepakowy 3 × 680 g + naczynie gratis.
Okres ważności: 4 lata.

Zezwolenie MRiRW nr R-37/2008 z dnia 29.04.2008 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-248/2021d z dnia 10.05.2021 r.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

3. Monitoring:
Niezbędnym elementem stosowania technologii dezorientacji samców z użyciem dyspenserów feromonowych jest prowadzenie ścisłego monitoringu
z użyciem pułapek do odłowów samców przeziernika porzeczkowca. Monitoring należy obowiązkowo prowadzić w trakcie sezonu wegetacyjnego, aby kontrolować intensywność lotu szkodników. Pojawienie się samców przeziernika
porzeczkowca w pułapkach może świadczyć o bardzo dużym zagęszczeniu jego
populacji na chronionej plantacji i należy wtedy rozważyć podjęcie odpowiednich działań z zastosowaniem ochrony insektycydowej zgodnie z programem
ochrony i zaleceniami zawartymi w etykiecie wybranego środka ochrony roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie zastosowano
środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (OKRES PREWENCJI): nie dotyczy.

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. do 9. liścia właściwego (BBCH 11–19)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ROŚLINY ROLNICZE
oprzędziki*

Bobik

Monitoring prowadzony w roku poprzedzającym zastosowanie technologii
dezorientacji feromonowej pozwala na określenie nasilenia przeziernika porzeczkowca, co jest pomocne w prawidłowej ocenie konieczności zastosowania
zabiegów insektycydowych.
4. Unikać zanieczyszczania dyspensera – nie dotykać dyspensera bezpośrednio
dłonią (stosować rękawice ochronne, np. nitrylowe).

ZALECANA
DAWKA

Lucerna siewna

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

mszyce*, wciornastki*

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy początku
tworzenia się kwiatostanu – pąki kwiatowe zakryte
w liściach – do początku fazy rozwoju strąków
i nasion (BBCH 51–70)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

strąkowiec bobowy*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty)
do początku fazy rozwoju strąków i nasion
(BBCH 60–70)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

oprzędziki*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 1. do 5.
liścia właściwego (BBCH 11–15)

200–300 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

mszyce*, zmienik lucernowiec*,
ozdobnik lucernowiec*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 5. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 15–69)

200–300 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

pryszczarek lucernowiec*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od początku fazy
kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do początku
dojrzewania strąków i nasion (1. strąk
osiągnął typową długość) (BBCH 60–70)

200–300 l/ha

2
(odstęp 10 dni)
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UPRAWA

Łubin żółty,
łubin biały,
łubin
wąskolistny

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 1. do 5.
liścia właściwego (BBCH 11–15)

200–300 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy rozwoju
(wydłużania) pędu – faza 6. liścia do końca fazy
kwitnienia (wszystkie kwiaty przekwitły) (BBCH 31–69)

200–300 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy początku
rozwoju kwiatostanu – widoczne pąki kwiatowe na
szczycie pędu – do początku fazy rozwoju owoców –
strąków (widoczne pierwsze strąki dłuższe niż
2 cm) (BBCH 53–70)

200–300 l/ha

oprzędziki*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

mszyce*, wciornastki*, zmienik
lucernowiec*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

TERMIN ZABIEGU

2
(odstęp 10 dni)

UPRAWA

500–900 l/ha

1

0,125 kg/ha

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc

500–900 l/ha

1

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89),
z zachowaniem okresu karencji

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od fazy rozwiniętego 1. liścia do początku fazy rozwoju
owoców (BBCH 11–71); środek ogranicza występowanie osobników dorosłych i larw 1. pokolenia

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

śluzownica ciemna*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku
fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 71–89)

200–750 l/ha

1

kwieciak gruszowiec*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają, do końca
fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51–59)

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w fazie rozwoju owoców (BBCH 71–79)

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10 dni)

0,2 kg/ha

mszyce

0,125 kg/ha

zwójka bukóweczka*, zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka*
i inne zwójki* oraz inne młode
gąsienice zjadające liście*
Grusza

miodówki gruszowe*: plamista*,
czerwona*, żółta*

200–400 l/ha

1

0,12 kg/ha

0,12 kg/ha

w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych

200–400 l/ha

1

0,2–0,25 kg/ha

0,25 kg/ha

przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy wydłużania pędu do fazy, gdy
pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50)

200–400 l/ha

1

pryszczarek gruszowiec*

oprzędziki*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 1. do 9.
liścia właściwego (BBCH 11–19)

200–500 l/ha

1

mszyce

0,125 kg/ha

0,125 kg/ha

od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się
pierwszych kolonii mszyc

500–900 l/ha

1

0,125 kg/ha

0,125 kg/ha

1

0,2 kg/ha

200–500 l/ha

1

od fazy różowego pąka do końca opadania płatków
kwiatowych

500–900 l/ha

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od początku fazy
kwitnienia (otwartych ok. 10% kwiatów) do początku fazy
rozwoju strąków i nasion, z zachowaniem okresu karencji
(1. strąk osiągnął typową długość) (BBCH 61–70)

toczyk gruszowiaczek

zmienik lucernowiec*, mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

na początku lotu motyli i masowego składania jaj

500–900 l/ha

2
(odstęp 7–14 dni)

0,2 kg/ha

w fazie rozwoju strąków i nasion, z zachowaniem okresu
karencji (1. strąk osiągnął typową długość) (BBCH 70)

200–500 l/ha

0,125 kg/ha

0,125 kg/ha

500–900 l/ha

1

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do końca fazy,
gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11–85)

2
200–750 l/ha
(odstęp 7–10 dni)

na początku okresu wylęgania się larw, w fazie opadania płatków kwiatowych

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od końca kwitnienia do początku opadania owoców
(czerwcowe opadanie) (BBCH 59–73)

500–900 l/ha

0,08–0,12 kg/ha

0,12 kg/ha

w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw
(w przypadku silnej presji szkodnika środek zastosować w wyższej zalecanej dawce)

pryszczarek jabłoniak

200–400 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

ogrodnica niszczylistka

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od końca kwitnienia do początku opadania owoców
(czerwcowe opadanie) (BBCH 59–73)

500–900 l/ha

1

bawełnica korówka

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się
pierwszych kolonii mszyc (powyżej BBCH 56)

500–900 l/ha

1

mszyce*, zwójka siatkóweczka*,
zwójka różóweczka* i inne zwójki oraz
inne młode gąsienice zjadające liście*

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy 1. liścia,
do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10 dni)

misecznik śliwowy*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

na początku żerowania szkodników, w fazie rozwoju
kwiatostanów (BBCH 54–59)

200–750 l/ha

2
(odstęp
10–14 dni)

słonkowiec orzechowiec*, dłużynka
leszczynówka*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie żerowania chrząszczy, zanim zostaną złożone jaja, od początku kwitnienia do początku rozwoju
owoców (BBCH 60–71)

200–750 l/ha

2
(odstęp
10–14 dni)

zwójka bukóweczka*,
zwójka siatkóweczka*,
zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz
inne młode gąsienice zjadające liście*

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89),
z zachowaniem okresu karencji

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

mszyce*

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89)

200–750 l/ha

1

mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy
początku rozwoju kwiatostanów do końca fazy
kwitnienia (BBCH 50–69)

200–750 l/ha

2
(odstęp
10–14 dni)

mszyce

0,125 kg/ha

0,125 kg/ha

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (w przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika można
stosować łącznie z adiuwantem Slippa: 0,1 l/ha)

500–900 l/ha

1

owocnice śliwowe

0,125 kg/ha

0,125 kg/ha

na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie wcześniej niż pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych

500–900 l/ha

1

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj na każde pojawiające się pokolenie szkodnika

500–900 l/ha

2
(odstęp
2–3 tyg.)

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89),
z zachowaniem okresu karencji

200–750 l/ha

2
(odstęp
7–10 dni)

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

na początku żerowania szkodników, od fazy zielonego
pąka do fazy białego pąka śliwy (BBCH 54–59)

200–750 l/ha

1

chowacz podobnik, pryszczarek
kapustnik

Tytoń

wciornastek tytoniowiec*, mszyce*

Ziemniak

larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej

0,2 kg/ha

owocówka jabłkóweczka
1

Jabłoń

1

ROŚLINY SADOWNICZE
zwójka bukóweczka* zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka*
i inne zwójki* oraz inne młode
gąsienice zjadające liście*

0,2 kg/ha**

mszyce*

0,2 kg/ha**

nasionnica trześniówka

mszyce

zwójka bukóweczka*, zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka*
i inne zwójki* oraz inne młode
gąsienice zjadające liście*

śluzownica ciemna*
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na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub
w fazie rozwoju jaj „czarna główka”

0,2 kg/ha

owocówka jabłkóweczka

TERMIN ZABIEGU

w momencie nalotu szkodnika na plantację
od fazy zwartego kwiatostanu do początku
kwitnienia rzepaku

strąkowiec bobowy*

Czereśnia

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

MAKSYMALNA
DAWKA

0,12 kg/ha

chowacz brukwiaczek, chowacz
czterozębny

Brzoskwinia

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

ZALECANA
DAWKA

ZWALCZANE SZKODNIKI

0,08–0,12 kg/ha

słodyszek rzepakowy

Soja

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

MAKSYMALNA
DAWKA

pachówka strąkóweczka*

Rzepak ozimy

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

ZALECANA
DAWKA

ZWALCZANE SZKODNIKI

MOSPILAN   20 SP

0,2 kg/ha**

od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców
(BBCH 11–89), z zachowaniem okresu karencji

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)
Leszczyna

0,125 kg/ha

0,125 kg/ha

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha**

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89)

0,125 kg/ha

w okresie licznego pojawu muchówek i masowego
składania jaj (w przypadku rozciągniętego w czasie
nalotu muchówek można dokonać 2–3 zabiegów
środkami należącymi do innych grup chemicznych)

0,125 kg/ha

0,2 kg/ha**

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (w przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika można
stosować łącznie z adiuwantem Slippa: 0,1 l/ha)
od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89),
z zachowaniem okresu karencji

200–750 l/ha

500–900 l/ha

500–900 l/ha

200–750 l/ha

1

1

1

Morela

Orzech włoski

2
(odstęp 7–10
dni)

owocnica jabłkowa

0,2 kg/ha

po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku
fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 71–89)

200–750 l/ha

200–750 l/ha

1

zwójka bukóweczka*, zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka*
i inne zwójki* oraz inne młode
gąsienice zjadające liście*

200–750 l/ha

1

misecznik śliwowy*

licinek tarninaczek*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają, do końca
fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51–59)

kwieciak pestkowiec*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie występowania chrząszczy, od fazy pąka
białego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69)

1

Śliwa

owocówka śliwkóweczka
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MOSPILAN   20 SP
UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

nasionnica trześniówka

mszyce

Wiśnia

zwójka bukóweczka*, zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka*
i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice
zjadające liście*
śluzownica ciemna*

licinek tarninaczek*
kwieciak pestkowiec*

Agrest

mszyce*, zwójka siatkóweczka*,
zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz
inne młode gąsienice zjadające liście*
przeziernik porzeczkowiec*
zwójka bukóweczka*, zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka*
i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice
zjadające liście*

Borówka
wysoka

mszyce*
ogrodnica niszczylistka*
pryszczarek borówkowiec*
mszyce*, zwójka siatkóweczka*,
zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz
inne młode gąsienice zjadające liście*
krzywik maliniaczek*

Malina

kwieciak malinowiec*, kistnik malinowiec*

pryszczarek namalinek łodygowy*

przeziernik malinowiec*

Porzeczki:
czarna,
czerwona, biała
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ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

w okresie licznego pojawu muchówek i masowego
składania jaj (w przypadku rozciągniętego w czasie
nalotu muchówek można dokonać 2–3 zabiegów
środkami należącymi do innych grup chemicznych)

500–900 l/ha

1

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (w przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika można
stosować łącznie z adiuwantem Slippa: 0,1 l/ha)

500–900 l/ha

od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89),
z zachowaniem okresu karencji

200–750 l/ha

po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku
fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 71–89)

200–750 l/ha

0,2 kg/ha

od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają, do końca
fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51–59)

200–750 l/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie występowania chrząszczy od fazy pąka
białego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69)

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy 1.
liścia, do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

0,2 kg/ha

w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy
zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia, tj. gdy
wszystkie płatki opadną (BBCH 67–69)

ZALECANA
DAWKA

MAKSYMALNA
DAWKA

0,125 kg/ha

0,125 kg/ha

0,125 kg/ha

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

0,125 kg/ha

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha

TERMIN ZABIEGU

200–750 l/ha

2
(odstęp
7–10 dni)
1

1

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 65–89)

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na liściach,
od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 69–89)

200–750 l/ha

2
(odstęp
10–14 dni)

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy
1. liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

0,2 kg/ha

w okresie pękania pąków (BBCH 56–59)

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się chrząszczy, przed kwitnieniem, gdy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51–59)

200–750 l/ha

2
(odstęp 10–14 dni)

0,2 kg/ha

w okresie lotu muchówek, od fazy, gdy jest rozwinięty 1.
liść, do fazy, gdy pędy osiągają ok. 90% typowej długości, lub
po zbiorze owoców (BBCH 11–39 lub BBCH powyżej 89);
opryskiwać dokładnie dolne części pędów

0,2 kg/ha
0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

2
(odstęp 14 dni)

od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy 1.
liścia, do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

0,2 kg/ha

w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51–59)

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10 dni)

0,2 kg/ha

w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51–59)

200–750 l/ha

2
(odstęp 10–14 dni)

200–750 l/ha

2
(odstęp 10–14
dni)

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha**

krzywik porzeczkowiaczek*

0,2 kg/ha

pryszczarek porzeczkowiak liściowy*

0,2 kg/ha

owocnica porzeczkowa*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od początku fazy kwitnienia, gdy jest ok. 10% rozwiniętych kwiatów, do końca fazy kwitnienia, tj. gdy
wszystkie płatki opadną (BBCH 61–69)

przeziernik porzeczkowiec*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy
zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia, tj. gdy
wszystkie płatki opadną (BBCH 67–69)

500–900 l/ha

1

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się chrząszczy, w fazie rozwoju
kwiatostanu, kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się
(BBCH 51–59)

200–750 l/ha

2
(odstęp 10–14
dni)

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, w fazie rozwoju
kwiatostanu, kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się
(BBCH 51–59)

200–750 l/ha

1

zwójka bukóweczka*, zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka*
i inne zwójki* oraz inne młode
gąsienice zjadające liście*

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89),
z zachowaniem okresu karencji

200–750 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

mszyce*

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, tj. od
fazy 1. liścia, do końca dojrzewania owoców
(BBCH 11–89)

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 65–89)

200–750 l/ha

1

0,3 kg/ha

0,3 kg/ha

kwieciak malinowiec*

0,2 kg/ha

zmieniki*

TERMIN ZABIEGU

ROŚLINY WARZYWNE uprawiane w gruncie
strąkowiec bobowy*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy pełni kwitnienia do końca fazy, gdy 50%
strąków osiąga typową długość (BBC 65–75)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

śmietka kiełkówka*, śmietka glebowa*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy, gdy
1. liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie
rozwinięty, do końca fazy, gdy rozwinięte są 2 pierwsze liście właściwe (BBCH 11–12)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

Brokuł

śmietka kapuściana*, pchełki*,
chowacz czterozębny*, chowacz
brukwiaczek*, mszyce*, gnatarz rzepakowiec*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3. liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13–48)

200–500 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

Burak ćwikłowy

pchełka burakowa*, drobnica burakowa*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się pierwszych szkodników,
od fazy, gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze
nierozwiniętych liści, do fazy 9. liści właściwych
(BBCH 11–19)

200–500 l/ha

1

chowacz szczypiorak*,
młode gąsienice wgryzki szczypiórki*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy 1 liścia
właściwego, nie później niż do momentu osiągnięcia
połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11–48)

200–500 l/ha

3
(co 7 dni)

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy dobrze
rozwiniętego liścia do końca fazy, gdy 50% liści rośliny
zgina się (BBCH 11–48)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

śmietka kiełkówka*,
śmietka cebulanka*, śmietka glebowa*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy, gdy 1. liść właściwy na pędzie
głównym jest całkowicie rozwinięty, do końca fazy,
gdy wyraźnie rozwinięty jest 5. liść (BBCH 11–15)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

śmietka kiełkówka*,
śmietka cebulanka*, śmietka glebowa*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy, gdy 1. liść właściwy na pędzie
głównym jest całkowicie rozwinięty, do fazy, gdy
wyraźnie rozwinięty jest 5. liść (BBCH 11–15)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie
rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH
11–69)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy
wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11–69)

200–500 l/ha

1

Bób

2
(odstęp 7–10
dni)

200–750 l/ha

0,2 kg/ha**

po zbiorze owoców, opryskując rośliny i glebę
pod nimi

opuchlaki

ogrodnica niszczylistka*

2
(odstęp 7–10
dni)

po zbiorze owoców (BBCH powyżej 89)

0,2 kg/ha

Winorośl

Cebula
200–750 l/ha

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

MAKSYMALNA
DAWKA

1

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89)

200–750 l/ha

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

ZALECANA
DAWKA

ZWALCZANE SZKODNIKI

1

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

UPRAWA

Truskawka

od momentu wylęgania młodych larw, tj. od fazy 1.
liścia, do końca dojrzewania owoców (BBCH 11–89)
z zachowaniem okresu karencji

0,2 kg/ha

mszyce*, zwójka siatkóweczka*,
zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz
inne młode gąsienice zjadające liście*

MOSPILAN   20 SP

Czosnek

wciornastki*

wciornastki*
Dynia
zmieniki*
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MOSPILAN   20 SP
UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

strąkowiec fasolowy*

śmietka kiełkówka*, śmietka glebowa*

ZALECANA
DAWKA

MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy, gdy 50%
strąków osiąga typową długość, do końca fazy pełni
dojrzałości strąków (nasiona twarde) (BBCH 75–89)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy, gdy
1. liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie
rozwinięty, do końca fazy, gdy rozwinięte są 2 pierwsze liście (BBCH 11–12)

200–500 l/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. dobrze rozwiniętego liścia
do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

200–500 l/ha

od fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty, do fazy, gdy
60% strąków osiągnęło typową długość
(BBCH 60–76)

200–500 l/ha

0,2 kg/ha

od początku fazy kwitnienia do końca fazy, gdy 50%
strąków osiąga typową długość (BBCH 61–75)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy, gdy
1. liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie
rozwinięty, do końca fazy, gdy rozwinięte są 2 pierwsze liście (BBCH 11–12)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

0,2 kg/ha

Fasola
wciornastek grochowiec*,
wciornastek tytoniowiec*

zmieniki*

strąkowiec grochowy*

Groch

śmietka kiełkówka*, śmietka glebowa*

wciornastek grochowiec*,
wciornastek tytoniowiec*

Kalafior

śmietka kapuściana*, pchełki*,
chowacz czterozębny*, chowacz
brukwiaczek*, mszyce*, gnatarz rzepakowiec*

wciornastki*

Kapusta
brukselska

Kapusta
głowiasta

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha**

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. dobrze rozwiniętego liścia, do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

0,2 kg/ha

3
(co 7–10 dni)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13–48)

200–500 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 1.
dobrze rozwiniętego liścia do fazy, gdy główki
osiągają typową wielkość, kształt i twardość
(BBCH 11–49)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika lub po
zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy
osiągnięcia 80% rozgałęzień mocno zamkniętych
(BBCH 13–48)

200–500 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

śmietka kapuściana*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy 5. liścia
(BBCH 11–15)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy 1. dobrze rozwiniętego liścia do fazy, gdy
główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość
(BBCH 11–49)

200–500 l/ha

1

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia
80% docelowej masy główki (BBCH 13–48)

200–500 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

0,2 kg/ha**

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. dobrze rozwiniętego liścia do fazy,
gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 11–49)

0,2 kg/ha**

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 1. dobrze rozwiniętego liścia do fazy, gdy główki osiągają
typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 11–49)

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika lub po
zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13–48)

śmietka kapuściana*

mszyce*

zmieniki*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

200–500 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. dobrze rozwiniętego liścia
do końca fazy 5. liścia (BBCH 11–15)

200–500 l/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy 1. dobrze rozwiniętego liścia do fazy, gdy
główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość
(BBCH 11–49)

200–500 l/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie
rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH
11–69)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy
wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11–69)

200–500 l/ha

1

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie
rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni
kwitnienia (BBCH 11–69)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy
wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11–69)

200–500 l/ha

1

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11–69)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha

Melon
zmieniki*

Ogórek

śmietka kiełkówka*, śmietka glebowa*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

zmieniki*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy, gdy 9 lub większa
liczba owoców na pędzie głównym osiągnęła typowy
kształt i wielkość zbiorczą (BBC 11–79)

200–500 l/ha

1

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni
kwitnienia (BBCH 11–69)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

200–500 l/ha

1

mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do końca fazy,
gdy 40% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH
11–85)

zmieniki*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy
wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do końca fazy, gdy
owoce mają typową barwę (BBCH 11–89)

200–500 l/ha

1

mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc:
od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do końca fazy,
gdy 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH
11–85)

200–500 l/ha

1

chowacz szczypiorak*, młode
gąsienice wgryzki szczypiórki*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika od fazy 1. liścia
właściwego, nie później niż do momentu osiągnięcia
połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11–48)

200–500 l/ha

3
(co 7 dni)

0,2 kg/ha**

0,2 kg/ha**

od fazy 1. dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy,
gdy wzrost jest zakończony, a długość i średnica
łodygi typowa dla odmiany (BBCH 11–49)

200–500 l/ha

3
(co 7–10 dni)

śmietka kiełkówka*, śmietka glebowa*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy, gdy 1. liść właściwy na pędzie
głównym jest całkowicie rozwinięty, do końca fazy,
gdy wyraźnie rozwinięty jest 3. liść (BBCH 11–13)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

Sałata

mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy wyraźnie rozwiniętego 1.
liścia do końca fazy, gdy główka osiągnęła 80%
typowej wielkości (BBCH 11–48)

200–500 l/ha

1

Seler naciowy,
seler liściowy

liściolubka selerowa*, połyśnica marchwianka*, zmieniki*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do końca
fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru
(BBCH 11–49)

200–500 l/ha

2
(odstęp 7–10
dni)

mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do końca fazy
osiągnięcia 80% masy liściowej (BBCH 11–48)

200–500 l/ha

1

śmietka kiełkówka*, śmietka
cebulanka*, śmietka kapuściana*,
śmietka glebowa*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy
wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do momentu tworzenia
się części jadalnych roślin (BBCH 11–39)

200–500 l/ha

2
(odstęp 10 dni)

300–2000 l/ha
(3–20 l/100 m2)

2
(odstęp
7–10 dni)

Papryka

Pomidor

Por

Szpinak

2
(odstęp 10 dni)

1

TERMIN ZABIEGU

od fazy, gdy liścienie przedostają się na powierzchnię
gleby, do końca fazy, gdy 1. liść właściwy na
pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty
(BBCH 09–11)

wciornastki*
0,2 kg/ha

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

MAKSYMALNA
DAWKA

Kawon (arbuz)

wciornastki*

0,2 kg/ha

pchełki*, chowacz czterozębny*,
chowacz brukwiaczek*, gnatarz
rzepakowiec*

wciornastki*

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

ZALECANA
DAWKA

1

pchełki*, chowacz czterozębny*,
chowacz brukwiaczek*, gnatarz
rzepakowiec*

pchełki*, chowacz czterozębny*,
chowacz brukwiaczek*, gnatarz
rzepakowiec*

ZWALCZANE SZKODNIKI

wciornastki*

0,2 kg/ha**

wciornastki*

46

0,2 kg/ha**

UPRAWA

2
(odstęp 10 dni)

0,2 kg/ha**

wciornastki*

Kapusta
pekińska

MOSPILAN   20 SP

wciornastki*

ROŚLINY WARZYWNE uprawiane pod osłonami
Oberżyna,
ogórek, papryka,
pomidor, sałata

mączlik szklarniowy*, wciornastek
stężenie 0,04% stężenie 0,04%
po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy
tytoniowiec*, wciornastek zachodni*, (4 g środka/10 l (4 g środka/10 l
rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11–89)
miniarki*, mszyce*, zmieniki*, pchełki*
wody)
wody)
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MOSPILAN   20 SP
UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

ZALECANA
DAWKA

KANEMITE   150 SC

MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

ROŚLINY OZDOBNE
Rośliny ozdobne
uprawiane
w gruncie i pod
osłonami

mączlik szklarniowy*, wciornastek
tytoniowiec*, wciornastek zachodni*,
miniarki*, mszyce*, czerwce*, zmieniki*, ćma bukszpanowa*

stężenie 0,04% stężenie 0,04%
wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy
(4 g środka/10 l (4 g środka/10 l po
rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11–89)
wody)
wody)

2
300–2000 l/ha
(odstęp 7–10
2
(3–20 l/100 m )
dni)

LASY I SZKÓŁKI

Lasy – zabiegi
aparaturą agrolotniczą

Lasy – zabiegi
aparaturą
naziemną

Leśne szkółki
iglastych
i liściastych
drzew
i krzewów
oraz uprawy
leśne

brudnica mniszka

0,15 kg/ha***

0,15 kg/ha*** zabieg wykonać na I–III stadium gąsienic szkodnika

2 l/ha

1

chrabąszcze

0,4 kg/ha***

0,4 kg/ha***

4 l/ha

1

zwójki jodłowe

0,4 kg/ha***

7 l/ha

1

barczatka sosnówka

0,25–0,3 kg/
ha***

2 l/ha

1

osnuja gwiaździsta

0,4 kg/ha***

2 l/ha

1

boreczniki sosnowe

0,25 kg/ha***

wykonać, kiedy większość populacji występuje
0,4 kg/ha*** zabieg
w fazie I–II stadium gąsienic szkodnika
wykonać w okresie, gdy większość populacji
0,3 kg/ha*** zabieg
występuje w II–III stadium gąsienic szkodnika
wykonać, kiedy większość populacji występuje
0,4 kg/ha*** zabieg
w fazie I–II stadium larw szkodnika
wykonać, kiedy większość populacji występuje
0,25 kg/ha*** zabieg
w fazie I–II stadium larw szkodnika

2 l/ha

1

śmietka modrzewiowa

0,2 kg/ha***

0,2 kg/ha***

pierwszy zabieg wykonać w okresie końcowej fazy
rójki śmietek (na ogół III dekada kwietnia)

300 l/ha

2
(odstęp 7–14 dni)

chrabąszcze

0,4 kg/ha***

0,4 kg/ha***

zabieg wykonać w okresie rójki chrabąszczy

200 l/ha

1

osnuja gwiaździsta

0,4 kg/ha***

0,4 kg/ha***

zabieg wykonać na I–II stadium larw szkodnika

200 l/ha

1

ochojniki

0,2 kg/ha***

0,2 kg/ha***

300 l/ha

2
(odstęp 14–21
dni)

200–400 l/ha

2
(odstęp
10–14 dni)

mszyce*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

zabieg wykonać podczas rójki chrabąszczy

po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc

Leśne szkółki
iglastych
i liściastych
drzew
i krzewów

skoczogonki*

Plantacje
nasienne
świerka

skoczogonki*

0,25 kg/ha

0,25 kg/ha

pierwszy zabieg przeprowadzić w II dekadzie
kwietnia, drugi zabieg w I dekadzie maja

300 l/ha

2
(odstęp
10–14 dni)

Plantacje
nasienne
modrzewia

krobik modrzewiowiec*

0,25 kg/ha

0,25 kg/ha

wczesną wiosną w okresie rozwoju młodych igieł
modrzewia lub w I–II dekadzie czerwca, w okresie
wylęgu gąsienic z jaj

300 l/ha

2
(odstęp
10–14 dni)

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

po pojawieniu się szkodników

500 l/ha

2
(odstęp
10–14 dni)

ROŚLINY ENERGETYCZNE

Wierzba

mszyce*, rynnica topolowa*
i wierzbowa*, jątrewka pospolita*
i wiklinówka*, niekreślanka
wierzbówka*, pryszczarek
wierzbiowiak brzeżkowiak*

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 1. liścia
do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69); pierwszy
zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia,
drugi zabieg w maju

200–750 l/ha

2
(odstęp
10–21 dni)

* Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
** Stosować łącznie z adiuwantem Slippa: Mospilan 20 SP: 0,2 kg/ha + Slippa: 0,2 l/ha.
*** Stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC lub (w przypadku śmietki modrzewiowej i ochojników) adiuwantem Superam 10 AL – według wytycznych zawartych
w etykiecie-instrukcji stosowania.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA
1. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na
acetamipryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka
Mospilan 20 SP zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną
z innej grupy chemicznej.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie,
pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia,
czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.
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Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie zastosowano
środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(OKRES KARENCJI):
– rzepak ozimy – 14 dni,
– ziemniak – 3 dni,
– bobik, soja, lucerna siewna, łubin, tytoń, orzech włoski, leszczyna, rośliny sadownicze, rośliny warzywne, runo leśne – 14 dni,
– rośliny ozdobne, wierzba – nie dotyczy.

Akarycyd będący koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
(SC). Na szkodnika działa kontaktowo, na roślinie działa powierzchniowo. Zwalcza
wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Wykazuje długie działanie – do kilku tygodni po zabiegu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych
lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.
Zawartość substancji czynnej:
acekwinocyl (substancja z grupy pochodnych naftochinonów) –
164 g/l (15,77%).

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

Zezwolenie MRiRW nr R-211/2016 z dnia 4.11.2016 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-117/2018d z dnia 11.04.2018 r.

UWAGA
H373 – Może spowodować uszkodzenie narządów (układu krwionośnego) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208 – Zawiera acekwinocyl (i 1,2-benzisothiazolin-3-one). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P260 – Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

ZALECANA MAKSYMALNA
DAWKA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

ZALECANE
OPRYSKIWANIE

średniokropliste
lub
drobnokropliste

1,8 l/ha

po pojawieniu się szkodnika, od fazy różowego pąka do końca dojrzewania owoców, z zachowaniem okresu karencji (BBCH 57–89)

1000–1200 l/ha

1,8 l/ha

1,8 l/ha

po pojawieniu się szkodnika, od fazy białego pąka do końca dojrzewania owoców, z zachowaniem okresu karencji (BBCH 57–89)

1000–1200 l/ha

przędziorek owocowiec,
przędziorek chmielowiec

1,8 l/ha

1,8 l/ha

po pojawieniu się szkodnika, od fazy, gdy owoce osiągają
połowę typowej wielkości, do początku fazy dojrzewania
owoców i nasion, z zachowaniem okresu karencji (BBCH 75–81)

1000–1500 l/ha

średniokropliste
lub
drobnokropliste

Malina, jeżyna

przędziorek chmielowiec*

1,0 l/ha

1,0 l/ha

środek stosować po zbiorach owoców (BBCH>91)

1000 l/ha

średniokropliste
lub
drobnokropliste

Truskawka

przędziorek
owocowiec*,
przędziorek chmielowiec*

1,2 l/ha

1,2 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, po zakończeniu zbiorów owoców
w danym sezonie wegetacyjnym (BBCH 91)

500–1000 l/ha

Chmiel

przędziorek
chmielowiec*

1,5–3,0 l/ha

3,0 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, od fazy, gdy pędy osiągają 50%
wysokości podpory, do końca fazy rozwoju szyszek
(BBCH 35–79), z zachowaniem okresu karencji

1000–1650 l/ha

Pomidor, ogórek,
cukinia, oberżyna
(uprawiane pod
osłonami)

przędziorek
chmielowiec*

1,2 l/ha

1,2 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy widocznego 1.
kwiatostanu do końca fazy rozwoju owoców z zachowaniem
okresu karencji (BBCH 50–80)

Rośliny ozdobne
(w gruncie i pod
osłonami)

przędziorki*

1,2 l/ha

1,2 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, od początku kwitnienia

150–1200 l/ha

Szkółki leśne drzew
liściastych i iglastych

przędziorki*

1,2 l/ha

1,2 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, zazwyczaj od maja do września

300–700 l/ha

Jabłoń

przędziorek owocowiec

Grusza

przędziorek owocowiec*,
przędziorek chmielowiec*

Śliwa, wiśnia,
czereśnia

1,8 l/ha

1000 l/ha

drobnokropliste

* Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek zawiera substancje czynną acekwinocyl – inhibitor mitochondrialnego transportu elektronów kompleksu III – grupa IRAC 20B. Acekwinocyl nie
wykazuje krzyżowej odporności z substancjami czynnymi zaliczanymi do inhibitorów mitochondrialnego transportu elektronów kompleksu I i II. W razie
konieczności wykonania powtórnego zabiegu należy zastosować akarycyd
zawierający substancję czynną o odmiennym mechanizmie działania.
2. W przypadku wystąpienia silnego porażenia szkodnikiem lub gęstej pokrywy
liściowej zaleca się stosowanie środka razem z dodatkiem zwilżacza.

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 (1 dzień).
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(OKRES KARENCJI): jabłoń, grusza – 30 dni; chmiel – 21 dni; pomidor, ogórek,
cukinia, oberżyna – 3 dni; śliwa, wiśnia, czereśnia – 21 dni; truskawka, maliny, jeżyny, szkółki leśne drzew liściastych i iglastych, rośliny ozdobne uprawiane w gruncie
i pod osłonami – nie dotyczy.
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NISSORUN   STRONG 250 SC

ORTUS   05 SC

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do
zwalczania przędziorków w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki oraz w uprawianych
pod osłonami pomidorze, papryce i ogórku. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe
przędziorków z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe.
Zawartość substancji czynnej:
heksytiazoks (związek z grupy tiazolidyn) – 250 g/l (23,15%).
Produkt dostępny
w opakowaniach: 0,5 l; 1 l.
Okres ważności: 2 lata.

Zezwolenie MRiRW nr R-158/2014 z dnia 2.09.2014 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-290/2017d z dnia 26.06.2017 r.

STOSOWANIE ŚRODKA
ZWALCZANE SZKODNIKI

ZALECANA/MAKSYMALNA
DAWKA

Jabłoń

przędziorek chmielowiec,
przędziorek owocowiec

0,4 l/ha;
środek można stosować łącznie
ze środkiem Ortus 05 SC:
0,4 l/ha Nissorun Strong 250 SC
+ 1,5 l/ha Ortus 05 SC

Grusza

przędziorek chmielowiec*

Truskawka

przędziorek chmielowiec*

Pomidor
(pod osłonami)
Papryka, ogórek
(pod osłonami)

TERMIN ZABIEGU

Zawartość substancji czynnej:
fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%).

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

ZALECANE
OPRYSKIWANIE

od początku wegetacji do zbiorów,
uwzględniając okres karencji

500–1000 l/ha

drobnokropliste

0,4 l/ha

od początku wegetacji do zbiorów
(BBCH do 87), uwzględniając okres karencji

500–1000 l/ha

drobnokropliste

0,4 l/ha

od początku wegetacji do końca zbiorów,
uwzględniając okres karencji

500–1000 l/ha

drobnokropliste

przędziorek chmielowiec*,
przędziorek owocowiec*

0,4 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, do końca zbiorów,
uwzględniając okres karencji

5–10 l/ha dla zamgławiaczy
lub 200–1000 l
dla opryskiwaczy drobnokroplistych

przędziorek chmielowiec*

0,3 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, do końca zbiorów,
uwzględniając okres karencji

5–10 l/ha dla zamgławiaczy
lub 200–1000 l
dla opryskiwaczy drobnokroplistych

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINA
UPRAWNA

Jabłoń

MAKSYMALNA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

przędziorek owocowiec,
przędziorek chmielowiec

1,0–1,5 l/ha

1,5 l/ha

po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika

pordzewiacz jabłoniowy

1,2–1,5 l/ha

1,5 l/ha

po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika

przędziorek owocowiec,
przędziorek chmielowiec

1,0 l/ha

1,0 l/ha

po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika

Grusza
podskórnik gruszowy,
wzdymacz gruszowy

przędziorek owocowiec
pordzewiacz śliwowy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(OKRES KARENCJI):
– jabłoń, grusza – 28 dni,
– truskawka, pomidor, papryka, ogórek – 3 dni.
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.
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ZALECANA
DAWKA

1,0–1,25 l/ha
(lub Ortus: 1 l/ha
+ adiuwant
Slippa: 0,2 l/ha)

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

1,25 l/ha

wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji

1,0 l/ha

1,0 l/ha

po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika

1,25–1,5 l/ha

1,5 l/ha

po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika

500–1000 l/ha

500–1000 l/ha

Śliwa

UWAGA

Okres od zastosowania środka do dnia, gdzie 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.

ZWALCZANE SZKODNIKI

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

ROŚLINY SADOWNICZE

* Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową
również dolnej strony liści.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 0,5 l; 1 l; 5 l.
Okres ważności: 3 lata i 9 miesięcy.

Zezwolenie MRiRW nr R-79/2012 z dnia 13.06.2012 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-681/2020d z dnia 7.10.2020 r.

UWAGA
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
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 łatwo je usunąć. Nadal płukać.

UWAGA
H413 – Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

UPRAWA

Akarycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.
Na roślinie działa powierzchniowo.

1

1

500–1000 l/ha

1

Agrest

przędziorek chmielowiec*

1,5 l/ha

1,5 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, niezależnie
od fazy rozwojowej rośliny uprawnej,
z zachowaniem okresu karencji

500–1000 l/ha

1

Malina

przędziorek chmielowiec*

1,5 l/ha

1,5 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, niezależnie
od fazy rozwojowej rośliny uprawnej,
z zachowaniem okresu karencji

500–1000 l/ha

1

Porzeczka biała

wielkopąkowiec
porzeczkowy*

1,5 l/ha
(lub Ortus: 1,5 l/ha
+ adiuwant
Slippa: 0,1 l/ha)

1,5 l/ha

od początku do pełni kwitnienia

500–1000 l/ha

1
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ORTUS   05 SC
ROŚLINA
UPRAWNA

Porzeczka biała

ZWALCZANE SZKODNIKI

przędziorek chmielowiec*

wielkopąkowiec porzeczkowy
Porzeczka
czarna
przędziorek chmielowiec*

Porzeczka
czerwona

wielkopąkowiec
porzeczkowy*

przędziorek chmielowiec*

roztocz truskawkowiec
Truskawka
przędziorek chmielowiec*

Winorośl

przędziorek owocowiec*,
przędziorek chmielowiec*

ORTUS   05 SC

ZALECANA
DAWKA

MAKSYMALNA
DAWKA

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha
(lub Ortus: 1,5 l/ha
+ adiuwant
Slippa: 0,1 l/ha)

1,5 l/ha

TERMIN ZABIEGU

od 1. liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców, z zachowaniem
okresu karencji

500–1000 l/ha

1

1,5 l/ha

1,5 l/ha
(lub Ortus: 1,5 l/ha
+ adiuwant
Slippa: 0,1 l/ha)

1,5 l/ha

od początku do pełni kwitnienia

Rośliny ozdobne
(w gruncie
i pod osłonami)

500–1000 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

od 1. liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców,
z zachowaniem okresu karencji

1,0–1,25 l/ha
(lub Ortus: 1 l/ha
+ adiuwant
Slippa: 0,2 l/ha)

1,25 l/ha

po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od
fazy rozwojowej rośliny uprawnej,
z zachowaniem okresu karencji

2,0 l/ha

1,8 l/ha

ZWALCZANE SZKODNIKI

ZALECANA
DAWKA

MAKSYMALNA
DAWKA

przędziorek owocowiec*,
przędziorek chmielowiec*,
przędziorek szklarniowiec*

1,0–2,0 l/ha
(lub w stężeniu
– 0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

2,0 l/ha
(lub w stężeniu –
0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

1

po wystąpieniu szkodnika, niezależnie
od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

1000–2000 l/ha
(lub
10–20 l/100 m2)

1

SZKÓŁKI LEŚNE

1
Szkółki leśne
drzew
liściastych

przędziorek lipowiec*

1,5 l/ha

1,5 l/ha

po wystąpieniu szkodnika

Szkółki leśne
drzew iglastych

przędziorek sosnowiec*

1,5 l/ha

1,5 l/ha

po pojawieniu się szkodników

300–600 l/ha

300–600 l/ha

2
(odstęp
7–10 dni)
2
(odstęp
7–10 dni)

* Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

Zalecane opryskiwanie: ultradrobnokropliste.

500–1000 l/ha

1

po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od
fazy rozwojowej rośliny uprawnej,
z zachowaniem okresu karencji
od pojawienia się pierwszych liści do fazy
dojrzewania owoców, z zachowaniem
okresu karencji

ROŚLINA
UPRAWNA

ROŚLINY OZDOBNE

500–1000 l/ha

1,5 l/ha

1,0–1,8 l/ha

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

od początku do pełni kwitnienia

od 1. liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców,
z zachowaniem okresu karencji

2,0 l/ha

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
2. W przypadku dużego zagęszczenia oraz dużej masy liściowej opryskiwanych
roślin do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.

500–1000 l/ha

1

ROŚLINY WARZYWNE uprawiane pod osłonami

Cukinia

przędziorek owocowiec*,
przędziorek chmielowiec*

1,0–2,0 l/ha
(lub w stężeniu
– 0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

2,0 l/ha
(lub w stężeniu –
0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

po wystąpieniu szkodnika, od fazy początku
rozwoju liści do fazy początku rozwoju
owoców (BBCH 11–71)

1000–2000 l/ha
(lub
10–20 l/100 m2)

Oberżyna

przędziorek owocowiec*,
przędziorek chmielowiec*

1,0–2,0 l/ha
(lub w stężeniu
– 0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

2,0 l/ha
(lub w stężeniu –
0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

po wystąpieniu szkodnika, niezależnie
od fazy rozwojowej rośliny uprawnej,
z zachowaniem okresu karencji

1000–2000 l/ha
(lub
10–20 l/100 m2)

1

Ogórek

przędziorek owocowiec*,
przędziorek chmielowiec*

1,0–2,0 l/ha
(lub w stężeniu
– 0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

2,0 l/ha
(lub w stężeniu –
0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

po wystąpieniu szkodnika, od fazy początku
rozwoju liści do fazy początku rozwoju
owoców (BBCH 11–71)

1000–2000 l/ha
(lub
10–20 l/100 m2)

1

Papryka

przędziorek owocowiec*,
przędziorek chmielowiec*

1,0–2,0 l/ha
(lub w stężeniu
– 0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

2,0 l/ha
(lub w stężeniu –
0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

po wystąpieniu szkodnika, niezależnie
od fazy rozwojowej rośliny uprawnej,
z zachowaniem okresu karencji

1000–2000 l/ha
(lub
10–20 l/100 m2)

1

Pomidor

przędziorek owocowiec*,
przędziorek chmielowiec*

1,0–2,0 l/ha
(lub w stężeniu
– 0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

2,0 l/ha
(lub w stężeniu –
0,1%, tj. 10 ml
środka/10 l wody)

po wystąpieniu szkodnika, niezależnie
od fazy rozwojowej rośliny uprawnej,
z zachowaniem okresu karencji

1000–2000 l/ha
(lub
10–20 l/100 m2)

1

400 l/ha

1

1

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie zastosowano
środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (OKRES PREWENCJI): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na
powierzchni roślin.

3. Środek zawiera substancję czynną fenpiroksymat – inhibitor oddychania na poziomie komórkowym (grupa IRAC 21A). Aby zapobiegać zjawisku odporności,
środek należy stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup
chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (OKRES
KARENCJI): burak cukrowy, winorośl – 28 dni; jabłoń, grusza, porzeczka czarna,
porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest – 21 dni; śliwa, malina – 14 dni; papryka, ogórek, pomidor, oberżyna, cukinia, truskawka – 7 dni; rośliny ozdobne, szkółki
leśne – nie dotyczy.

4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia,
czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.

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.

5. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można
siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
– w przypadku zastosowania środka na plantacji buraka cukrowego: rośliny
następcze można siać lub sadzić po upływie 100 dni od zastosowania środka,
– w przypadku likwidacji plantacji buraka cukrowego rośliny następcze można
siać lub sadzić po upływie 100 dni od zastosowania środka.
Na polach, na których części/liście buraka cukrowego były stosowane jako nawóz zielony, rośliny można wysiewać lub sadzić po upływie 100 dni od zastosowania środka na rośliny buraka cukrowego.

Roślin buraka cukrowego (korzeni/liści) traktowanych środkiem nie przeznaczać
na paszę dla zwierząt.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można
siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy

52

przędziorek chmielowiec

1,5–1,8 l/ha
(lub Ortus 05 SC:
1,5 l/ha + adiuwant
Slippa: 0,05%)

1,8 l/ha

po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika,
od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi
do końca wzrostu korzeni (BBCH 39–49),
z zachowaniem okresu karencji
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SEKIL 20 SP

SEKIL 20 SP
UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

ZALECANA DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

ROŚLINY SADOWNICZE

Sekil 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie,
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników
ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

mszyce

0,125 kg/ha

opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia
się pierwszych kolonii mszyc

500–900 l/ha

1

toczyk gruszowiaczek

0,125 kg/ha

zabieg wykonać od fazy różowego pąka do końca opadania
płatków kwiatowych

500–900 l/ha

1

0,2 kg/ha

środek stosować na początku lotu motyli i masowego
składania jaj

500–900 l/ha

2
(odstęp pomiędzy
zabiegami: 7–14 dni)

0,125 kg/ha

środek stosować na początku okresu wylęgania się larw,
w fazie opadania płatków kwiatowych

500–900 l/ha

1

pryszczarek jabłoniak

0,2 kg/ha

stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania
owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59–73)

500–900 l/ha

2
(odstęp pomiędzy
zabiegami: min.
7–10 dni)

ogrodnica niszczylistka

0,2 kg/ha

stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania
owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59–73)

500–900 l/ha

1

opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia
się pierwszych kolonii mszyc (powyżej BBCH 56)

500–900 l/ha

1

zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek
i masowego składania jaj; w przypadku rozciągniętego
w czasie nalotu muchówek można dokonać 2–3 zabiegów
środkami należącymi do innych grup chemicznych

500–900 l/ha

1

zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii
mszyc; w przypadku dużego nasilenia występowania
szkodnika środek Sekil 20 SP można stosować łącznie
z adiuwantem Slippa

500–900 l/ha

1

0,2 kg/ha

środek stosować na początku lotu motyli i masowego
składania jaj lub w fazie rozwoju jaj „czarna główka”

500–900 l/ha

1

0,125 kg/ha

zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii
mszyc

500–900 l/ha

1

zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii
mszyc; w przypadku dużego nasilenia występowania
szkodnika środek Sekil 20 SP można stosować łącznie
z adiuwantem Slippa

500–900 l/ha

1

0,125 kg/ha

środek stosować na początku okresu wylęgania się larw,
jednak nie wcześniej niż pod koniec fazy opadania płatków
kwiatowych

500–900 l/ha

1

owocówka śliwkóweczka

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli
i masowego składania jaj na każde pojawiające się pokolenie
szkodnika

500–900 l/ha

2

opuchlaki

0,3 kg/ha

zabieg wykonywać po zbiorze owoców, opryskując rośliny
i glebę pod nimi

500–900 l/ha

1

Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 200 g/kg (20%).
Produkt dostępny
w opakowaniach: 200 g; 600 g.
Okres ważności: 4 lata.

owocówka jabłkóweczka

Zezwolenie MRiRW nr R-189/2016 z dnia 5.09.2016 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-334/2019d z dnia 26.04.2019 r.

owocnica jabłkowa
Jabłoń

UWAGA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 – Stosować odzież ochronną.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 – Wypłukać usta.
P391 – Zebrać rozsypany produkt.

0,2 kg/ha.
bawełnica korówka

nasionnica trześniówka

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej

0,125 kg/ha

Wiśnia, czereśnia
ZALECANA DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

0,125 kg/ha

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

mszyce

ROŚLINY ROLNICZE

Ziemniak

stosować z adiuwantem Slippa –
Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

0,08 kg/ha

zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego
wylęgu larw; w przypadku długotrwałych nalotów szkodnika
zabieg można powtórzyć z użyciem środka z innej grupy
chemicznej

owocówka jabłkóweczka
200–400 l/ha

1

Sekil 20 SP:
0,125 kg/ha + 0,1 l/ha
adiuwanta Slippa

Grusza
mszyce

0,125 kg/ha
słodyszek rzepakowy

0,08–0,12 kg/ha

opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od
fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku

200–400 l/ha

1

chowacz podobnik,
pryszczarek kapustnik

0,12 kg/ha

zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków
kwiatowych

200–400 l/ha

1

mszyce

Sekil 20 SP:
0,125 kg/ha + 0,1 l/ha
adiuwanta Slippa

Śliwa
Rzepak ozimy

chowacz brukwiaczek,
chowacz czterozębny

0,20–0,25 kg/ha

opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie
z sygnalizacją, od początku fazy wydłużania pędu do fazy, gdy
pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50)

200–400 l/ha

owocnice śliwowe

1
Truskawka
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TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

ROŚLINY ROLNICZE (zastosowanie małoobszarowe)

oprzędziki

Bobik

mszyce, wciornastki

strąkowiec bobowy

oprzędziki

Soja

zmienik lucernowiec, mszyce

strąkowiec bobowy

0,2 kg/ha

sekil 20 SP:
0,2 kg/ha + Slippa:
0,2 l/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. do 9. liścia właściwego (BBCH 11–19)

200–500 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa; środek
stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy początku
tworzenia się kwiatostanu – pąki kwiatowe zakryte w liściach
do początku fazy rozwoju strąków i nasion (BBCH 51–70)

200–500 l/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. do 9. liścia właściwego (BBCH 11–19)

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od
początku fazy kwitnienia (otwartych ok. 10% kwiatów) do
początku fazy rozwoju strąków i nasion z zachowaniem
okresu karencji (1. strąk osiągnął typową długość) (BBCH
61–70)

200–500 l/ha

środek stosować w fazie rozwoju strąków i nasion
z zachowaniem okresu karencji (1. strąk osiągnął typową
długość) (BBCH 70)

200–500 l/ha

200–500 l/ha

200–500 l/ha

2

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. do 5. liścia właściwego (BBCH 11–15)

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
5. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 15–69)

Lucerna siewna

pryszczarek lucernowiec

oprzędziki

Łubin żółty,
łubin biały, łubin
wąskolistny

mszyce, zmienik lucernowiec,
ozdobnik lucernowiec

mszyce, wciornastki, zmienik
lucernowiec

pachówka strąkóweczka

Tytoń
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wciornastek tytoniowiec,
mszyce

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw,
tj. od fazy 1. liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH
11–89)

200–750 l/ha

2

miodówka gruszowa plamista,
miodówka gruszowa
czerwona, miodówka
gruszowa żółta

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od fazy rozwiniętego 1. liścia do początku
fazy rozwoju owoców (BBCH 11–71)

200–750 l/ha

2

2

Grusza

1

śluzownica ciemna

0,2 kg/ha

środek stosować po stwierdzeniu obecności szkodnika, od
początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 71–89)

200–750 l/ha

1

kwieciak gruszowiec

0,2 kg/ha

środek stosować od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają,
do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51–59)

200–750 l/ha

1

pryszczarek gruszowiec

0,2 kg/ha

środek stosować w fazie rozwoju owoców (BBCH 71–79)

200–750 l/ha

2

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw,
tj. od fazy 1. liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH
11–89)

200–750 l/ha

2

środek stosować na początku żerowania szkodników od fazy
zielonego pąka do fazy białego pąka śliwy (BBCH 54–59)

200–750 l/ha

1

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw,
tj. od fazy 1. liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH
11–89)

200–750 l/ha

2

1

1

zwójka bukóweczka, zwójka
siatkóweczka, zwójka
różóweczka i inne zwójki oraz
inne młode gąsienice zjadające
liście

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

2

misecznik śliwowy

200–300 l/ha

2

zwójka bukóweczka, zwójka
siatkóweczka, zwójka
różóweczka i inne zwójki oraz
inne młode gąsienice zjadające
liście

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od
początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do
początku dojrzewania strąków i nasion (1. strąk osiągnął
typową długość) (BBCH 60–70)

200–300 l/ha

2

śluzownica ciemna

0,2 l/ha

środek stosować po stwierdzeniu obecności szkodnika, od
początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 71–89)

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. do 5. liścia właściwego (BBCH 11–15)

200–300 l/ha

2

licinek tarninaczek

0,2 kg/ha

środek stosować od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają,
do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51–59)

200–750 l/ha

1

kwieciak pestkowiec

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie występowania chrząszczy od
fazy pąka białego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69)

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od
fazy rozwoju (wydłużania) pędu – faza 6. liścia do końca fazy
kwitnienia (wszystkie kwiaty przekwitły) (BBCH 31–69)

zwójka bukóweczka, zwójka
siatkóweczka, zwójka
różóweczka i inne zwójki oraz
inne młode gąsienice zjadające
liście

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw,
tj. od fazy 1. liścia do końca dojrzewania owoców
(BBCH 11–89)

200–750 l/ha

2

mszyce

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii
mszyc, tj. od fazy 1. liścia do końca dojrzewania owoców
(BBCH 11–89)

200–750 l/ha

1

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
początku rozwoju kwiatostanu – widoczne pąki kwiatowe na
szczycie pędu – do początku fazy rozwoju owoców – strąków
(widoczne pierwsze strąki dłuższe niż 2 cm) (BBCH 53–70)

środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do
końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11–85)

200–300 l/ha

zwójka bukóweczka, zwójka
siatkóweczka, zwójka różóweczka
i inne zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście

2

Śliwa
oprzędziki

TERMIN ZABIEGU

ROŚLINY SADOWNICZE (zastosowanie małoobszarowe)

środek stosować od początku fazy kwitnienia (otwarte
pierwsze kwiaty) do początku fazy rozwoju strąków i nasion
(BBCH 60–70)

0,2 kg/ha

ZALECANA DAWKA

200–300 l/ha

200–300 l/ha

Wiśnia, czereśnia

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

2

2
Morela,
brzoskwinia

200–750 l/ha

0,2 kg/ha

2
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zwójka bukóweczka, zwójka
siatkóweczka, zwójka
różóweczka i inne zwójki oraz
inne młode gąsienice zjadające
liście

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

Winorośl
mszyce

ogrodnica niszczylistka

zwójka bukóweczka, zwójka
siatkóweczka, zwójka
różóweczka i inne zwójki oraz
inne młode gąsienice zjadające
liście

mszyce
Borówka wysoka

ogrodnica niszczylistka

pryszczarek borówkowiec

mszyce, zwójka siatkóweczka,
zwójka różóweczka i inne
zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście

krzywik maliniaczek

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

0,2 kg/ha

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

0,2 kg/ha

TERMIN ZABIEGU

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw,
tj. od fazy 1. liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH
11–89)

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

200–750 l/ha

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

2

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii
mszyc, tj. od fazy 1. liścia do końca dojrzewania owoców
(BBCH 11–89).

200–750 l/ha

1

środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy
dojrzewania owoców (BBCH 65–89)

200–750 l/ha

1

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw,
tj. od fazy 1. liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH
11–89)

200–750 l/ha

2

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii
mszyc, tj. od fazy 1. liścia do końca dojrzewania owoców
(BBCH 11–89)

środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy
dojrzewania owoców (BBCH 65–89)

środek stosować po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na
liściach od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 69–89)

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw,
tj. od fazy 1. liścia do końca fazy kwitnienia
(BBCH 11–69)

środek stosować w okresie pękania pąków (BBCH 56–59)

200–750 l/ha

200–750 l/ha

200–750 l/ha

200–750 l/ha

UPRAWA

1

Porzeczka
czarna,
porzeczka
czerwona,
porzeczka biała

kwieciak malinowiec,
kistnik malinowiec

pryszczarek namalinek
łodygowy

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się chrząszczy,
przed kwitnieniem, gdy pąki kwiatowe rozluźniają się
(BBCH 51–59)

środek stosować w okresie lotu muchówek, od fazy, gdy
jest rozwinięty 1. liść, do fazy, gdy pędy osiągają ok. 90%
typowej długości, lub po zbiorze owoców (BBCH 11–39
lub BBCH powyżej 89); opryskiwać dokładnie dolne części
pędów

58

0,2 kg/ha

środek stosować po zbiorze owoców (BBCH powyżej 89)

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw,
tj. od fazy 1. liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

200–750 l/ha

2

0,2 kg/ha

środek stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51–59)

200–750 l/ha

2

pryszczarek porzeczkowiak
liściowy

0,2 kg/ha

środek stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51–59)

200–750 l/ha

2

owocnica porzeczkowa

0,2 kg/ha

środek stosować od początku fazy kwitnienia, gdy jest ok.
10% rozwiniętych kwiatów, do końca fazy kwitnienia, tj. gdy
wszystkie płatki opadną (BBCH 61–69)

200–750 l/ha

2

przeziernik porzeczkowiec

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli, od
fazy zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia, tj. gdy
wszystkie płatki opadną (BBCH 67–69)

200–750 l/ha

1

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw, tj. od
fazy 1. liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

200–750 l/ha

2

mszyce, zwójka siatkóweczka,
zwójka różóweczka i inne
zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

krzywik porzeczkowiaczek

przeziernik porzeczkowiec

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli, od
fazy zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia, tj. gdy
wszystkie płatki opadną (BBCH 67–69)

200–750 l/ha

1

kwieciak malinowiec

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się chrząszczy, w fazie
rozwoju kwiatostanu, kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się
(BBCH 51–59)

200–750 l/ha

2

zmieniki

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, w fazie
rozwoju kwiatostanu, kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się
(BBCH 51–59)

200–750 l/ha

1

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od momentu wylęgania młodych larw, tj. od
fazy 1. liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69)

200–750 l/ha

2

1

2

Truskawka

2
mszyce, zwójka siatkóweczka,
zwójka różóweczka i inne
zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście

200–750 l/ha

200–750 l/ha

200–750 l/ha

200–750 l/ha

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

TERMIN ZABIEGU

Agrest

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

1
misecznik śliwowy

0,2 kg/ha

środek stosować na początku żerowania szkodników, w fazie
rozwoju kwiatostanów (BBCH 54–59)

200–750 l/ha

2

słonkowiec orzechowiec,
dłużynka leszczynówka

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie żerowania chrząszczy, zanim
zostaną złożone jaja, od początku kwitnienia do początku
rozwoju owoców (BBCH 60–71)

200–750 l/ha

2

mszyce

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika
od fazy początku rozwoju kwiatostanów do końca fazy
kwitnienia (BBCH 50–69)

200–750 l/ha

2

2

2

Orzech włoski
przeziernik malinowiec

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

ZALECANA DAWKA

mszyce, zwójka siatkóweczka,
zwójka różóweczka i inne
zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście

Leszczyna
Malina

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

ZWALCZANE SZKODNIKI

2

59

I N S E K T YC Y DY

I N S E K T YC Y DY

SEKIL 20 SP
UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

SEKIL 20 SP

ZALECANA DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

ZALECANA DAWKA

ROŚLINY WARZYWNE uprawiane w gruncie

wciornastki

Papryka

mszyce

zmieniki

wciornastki

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do
fazy pełni kwitnienia (BBCH 11–69)

200–500 l/ha

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych
kolonii mszyc, od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do
końca fazy, gdy 40% owoców uzyskuje typową barwę
(BBCH 11–84)

200–500 l/ha

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika,
od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do końca fazy, gdy
owoce mają typową barwę (BBCH 11–89)

200–500 l/ha

1

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od
fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni kwitnienia
(BBCH 11–69)

200–500 l/ha

3

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od
fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni kwitnienia
(BBCH 11–69)

200–500 l/ha

1

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od
fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy pełni kwitnienia
(BBCH 11–69)

200–500 l/ha

3

0,2 kg/ha

środek stosować od fazy, gdy liścienie przedostają się na
powierzchnię gleby, do końca fazy, gdy 1. liść właściwy na
pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty (BBCH 09–11)

200–500 l/ha

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

3

Groch

wciornastki

środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy, gdy
50% strąków osiąga typową długość (BBCH 65–75)

200–500 l/ha

2

śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od
fazy, gdy 1. liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie
rozwinięty, do końca fazy, gdy rozwinięte są 2 pierwsze
liście właściwe (BBCH 11–12)

200–500 l/ha

2

strąkowiec grochowy

0,2 kg/ha

środek stosować od początku fazy kwitnienia do końca fazy,
gdy 50% strąków osiąga typowa długość (BBCH 61–75)

200–500 l/ha

2

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od
fazy, gdy 1. liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie
rozwinięty, do końca fazy, gdy rozwinięte są 2. pierwsze liście
(BBCH 11–12)

200–500 l/ha

2

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od
fazy 1. dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia
(BBCH 11–69)

200–500 l/ha

3

śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa

wciornastek grochowiec,
wciornastek tytoniowiec

strąkowiec fasolowy

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od
fazy, gdy 50% strąków osiąga typową długość, do końca fazy
pełni dojrzałości strąków (nasiona twarde) (BBCH 75–89)

200–500 l/ha

2

śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od
fazy, gdy 1. liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie
rozwinięty, do końca fazy, gdy rozwinięte są 2 pierwsze liście
(BBCH 11–12)

200–500 l/ha

2

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od
fazy 1. dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia
(BBCH 11–69).

200–500 l/ha

3

zmieniki

0,2 kg/ha

środek stosować od fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty, do fazy,
gdy 60% strąków osiągnęło typową długość (BBCH 60–76)

200–500 l/ha

1

pchełka burakowa, drobnica
burakowa

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych
szkodników, od fazy, gdy widoczna jest pierwsza para
jeszcze nierozwiniętych liści, do fazy 9 liści właściwych
(BBCH 11–19)

200–500 l/ha

1

chowacz szczypiorak, młode
gąsienice wgryzki szczypiorki

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika,
od fazy 1. liścia właściwego, nie później niż do momentu
osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11–48)

200–500 l/ha

3

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować od fazy 1. dobrze rozwiniętego liścia do
końca fazy, gdy wzrost jest zakończony, a długość i średnica
łodygi typowa dla odmiany (BBCH 11–49)

200–500 l/ha

3

0,2 kg/ha

w przypadku uprawy pora z siewu środek stosować od
fazy, gdy 1. liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie
rozwinięty, do końca fazy, gdy wyraźnie rozwinięty jest 3.
liść (BBCH 11–13)

200–500 l/ha

2

Fasola
Ogórek

śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa

2

zmieniki

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika,
od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do fazy, gdy 9
lub większa liczba owoców na pędzie głównym osiągnęła
typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 11–79)

200–500 l/ha

1

Czosnek

śmietka kiełkówka, śmietka
cebulanka, śmietka glebowa

0,2 kg/ha

środek stosować od fazy, gdy 1. liść właściwy na pędzie
głównym jest całkowicie rozwinięty, do fazy, gdy wyraźnie
rozwinięty jest 5. liść (BBCH 11–15)

200–500 l/ha

2

Sałata

mszyce

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych
kolonii mszyc, od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do
końca fazy, gdy główka osiągnęła 80% typowej wielkości
(BBCH 11–48)

200–500 l/ha

1

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych
kolonii mszyc, od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do końca
fazy osiągnięcia 80% masy liściowej (BBCH 11–48)

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od
fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do momentu tworzenia
się części jadalnych roślin (BBCH 11–39)

mszyce

200–500 l/ha

1

wciornastek grochowiec,
wciornastek tytoniowiec

Burak ćwikłowy

Por

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

0,2 kg/ha

Dynia, melon,
kawon
zmieniki

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

strąkowiec bobowy
Bób

1

TERMIN ZABIEGU

wciornastki

Szpinak
śmietka kiełkówka, śmietka
cebulanka, śmietka kapuściana,
śmietka glebowa

60

200–500 l/ha

2

śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa
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SEKIL 20 SP

SEKIL 20 SP

ZALECANA DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika,
od fazy 1. liścia właściwego, nie później niż do momentu
osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11–48)

200–500 l/ha

3

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy, gdy 50% liści rośliny
zgina się (BBCH 11–48)

200–500 l/ha

3

śmietka kiełkówka, śmietka
cebulanka, śmietka glebowa

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od
fazy, gdy 1. liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie
rozwinięty, do końca fazy, gdy wyraźnie jest rozwinięty 5.
liść (BBCH 11–15)

200–500 l/ha

2

pchełki, chowacz czterozębny,
chowacz brukwiaczek, gnatarz
rzepakowiec

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika
lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy
osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13–48)

200–500 l/ha

2

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od
fazy 1. dobrze rozwiniętego liścia do fazy, gdy główki
osiągają typową wielkość, kształt i twardość
(BBCH 11–49)

200–500 l/ha

Sekil 20 SP: 0,2 kg/ha
+ Slippa: 0,2 l/ha

środek Sekil 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa;
środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. dobrze rozwiniętego liścia do fazy, gdy główki osiągają
typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 11–49)

pchełki, chowacz czterozębny,
chowacz brukwiaczek, gnatarz
rzepakowiec

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika
lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy
osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13–48)
(kapusta pekińska) lub do fazy osiągnięcia 80% rozgałęzień
mocno zamkniętych (BBCH 13–48) (kapusta brukselska)

200–500 l/ha

2

śmietka kapuściana

0,2 kg/ha

środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
1. dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy 5. liścia (BBCH
11–15)

200–500 l/ha

2

mszyce

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych
kolonii mszyc, od fazy 1. dobrze rozwiniętego liścia do fazy,
gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość
(BBCH 11–49)

200–500 l/ha

1

Pomidor

mszyce

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych
kolonii mszyc, od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do
końca fazy, gdy 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH
11–85)

200–500 l/ha

1

Seler naciowy,
seler liściowy

liściolubka selerowa, połyśnica
marchwianka, zmieniki

0,2 kg/ha

środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego 1. liścia do
końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru
(BBCH 11–49)

200–500 l/ha

2

Kalafior, brokuł

śmietka kapuściana, pchełki,
chowacz czterozębny,
chowacz brukwiaczek, mszyce,
gnatarz rzepakowiec

0,2 kg/ha

środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika
lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy
osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13–48)

200–500 l/ha

2

UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

chowacz szczypiorak, młode
gąsienice wgryzki szczypiorki

Cebula

wciornastki

Kapusta
głowiasta
wciornastki

UPRAWA

ZWALCZANE SZKODNIKI

ZALECANA DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

MAKS. LICZBA
ZABIEGÓW
W SEZONIE

w uprawie roślin
warzywnych
przy użyciu
opryskiwaczy
ręcznych:
300–2000 l/ha
(3–20 l/100 m2)

2

w uprawie roślin
warzywnych
przy użyciu
opryskiwaczy
ręcznych:
300–2000 l/ha
(3–20 l/100 m2)

2

ROŚLINY WARZYWNE uprawiane pod osłonami

Ogórek,
pomidor,
papryka,
oberżyna, sałata

mączlik szklarniowy,
wciornastek tytoniowiec,
wciornastek zachodni,
miniarki, mszyce, zmieniki,
pchełki

jednorazowe
zastosowanie: 0,04%,
tj. 4 g środka/10 l
wody

środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od
fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11–89)

ROŚLINY OZDOBNE uprawiane w gruncie i pod osłonami

Rośliny ozdobne

mączlik szklarniowy,
wciornastek tytoniowiec,
wciornastek zachodni,
miniarki, mszyce, czerwce,
zmieniki

jednorazowe
zastosowanie: 0,04%,
tj. 4 g środka/10 l
wody

środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od
fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11–89)

3

UWAGA
wciornastki

Kapusta
brukselska,
kapusta pekińska
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200–500 l/ha

3

1. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na
acetamipryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka
Sekil 20 SP zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej
grupy chemicznej.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie,
pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia,
czy w ciągu 7 dni nie wystąpą objawy uszkodzenia roślin.

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):
– rzepak ozimy – 14 dni,
– ziemniak – 3 dni,
– bobik, soja, lucerna siewna, łubin, tytoń, orzech włoski, leszczyna, rośliny sadownicze, rośliny warzywne – 14 dni,
– rośliny ozdobne – nie dotyczy.
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CRUSADE

FLEXI   STRONG
ADIUWANT

AGROGLUTYNANT

Preparat zapobiegający znoszeniu cieczy użytkowej oraz poprawiający równomierność pokrycia roślin podczas zabiegu, przeznaczony do stosowania łącznie z fungicydami do ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka.
Zawiera olej parafinowy oraz alkohole etoksylowane.

Preparat sklejający i powlekający. Zapobiega osypywaniu i porastaniu nasion rzepaku.
Zawiera emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego.

Produkt dostępny
w opakowaniu: 5 l.
Okres ważności: 3 lata.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 3 lata.

UWAGA
P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P273 – Unikać uwalniania do środowiska.
P280 – Stosować odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody/mydłem.
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.

UWAGA
P280 – Stosować ochronę oczu.
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.

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINA UPRAWNA

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINA UPRAWNA

Ziemniak

Rzepak

ZALECANA DAWKA, STĘŻENIE

TERMIN ZABIEGU

preparat powinien być stosowany w stężeniu 0,25% cieczy użytkowej,
przykładowo dla objętości 200 l/ha należy dodać 500 ml preparatu
Crusade, dla 300 l/ha dodać 750 ml

zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania fungicydu, z którym Crusade
jest stosowany

ZALECANA DAWKA

ZALECANA ILOŚĆ WODY

TERMIN ZABIEGU

0,5–1,0 l/ha

250–400 l/ha

ok. 3–4 tyg. przed zbiorem rzepaku, gdy łuszczyny zaczynają żółknąć, ale jeszcze są
elastyczne i pozwalają się zginać bez pękania (BBCH 81–83)

Dawkę preparatu oraz ilość użytej wody należy dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia łanu.

ZASTOSOWANIE

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Preparat Flexi Strong ogranicza pękanie łuszczyn oraz osypywanie nasion rzepaku
oraz obniża ryzyko porastania nasion przed zbiorem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
Po pracy dokładnie wymyć aparaturę.

SPOSÓB DZIAŁANIA

STOSOWANIE

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Preparat Crusade jest przeznaczony do stosowania łącznie z fungicydami do
ochrony ziemniaka przed zarazą.
Szczególnie zalecany jest do stosowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, gdy dodatek środka antyznoszeniowego jest niezbędny lub gdy wskazują
na to zalecenia związane z Dobrą Praktyką Ochrony Roślin.

Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin, postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka.
Do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem wlać odmierzoną ilość preparatu Crusade zgodnie z zaleceniami
zawartymi w tabeli STOSOWANIE ŚRODKA.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą. Całość dokładnie wymieszać.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Preparat Crusade ułatwia dokładne pokrycie opryskanych powierzchni.
Powoduje uniformizację wielkości kropli podczas oprysku, ograniczając nadmierne
rozproszenie i znos cieczy użytkowej poza obszar opryskiwany.
Poprawia pokrycie cieczą użytkową powierzchni liści w zwartym łanie w uprawie
ziemniaka.
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Preparat Flexi Strong zawiera emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego, która po zastosowaniu tworzy cienką powłokę, dzięki czemu łuszczyny są mniej podatne na pękanie i osypywanie nasion.
Po zastosowaniu preparatu Flexi Strong wszystkie procesy życiowe w roślinach
rzepaku zachodzą w sposób niezakłócony, ponieważ kopolimerowa powłoka jest
przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej.
Jednocześnie ta powłoka nie przepuszcza wody opadowej, dzięki czemu łuszczyny
rzepaku szybciej dosychają, a nasiona są mniej podatne na porastanie, gdyż nie są
narażone na bezpośrednie działanie wody z opadów deszczu i rosy w trakcie dojrzewania.

UWAGI
Należy zachować wszelkie uwagi i zalecenia, jakie obowiązują dla środków ochrony
roślin, z którymi stosuje się preparat Crusade.
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SLIPPA

TOIL  
ZWILŻACZ

ADIUWANT

Preparat zwilżający przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin
w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.

Preparat zwilżająco-przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do stosowania ze środkami ochrony roślin w uprawach rolniczych.

Zawiera tlenek polialkilenu modyfikowany heptametylotrisiloksanem.

Zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia rzepakowego.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 0,25 l; 1 l; 5 l.
Okres ważności: 3 lata.

Produkt dostępny
w opakowaniu: 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

UWAGA
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
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.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UWAGA
H302 + H312 + H332 – Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 – Dokładnie umyć ręce, przedramiona, twarz po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
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.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.

STOSOWANIE ŚRODKA
STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINA UPRAWNA

Dawka preparatu jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu oraz rodzaju stosowanego sprzętu:
RODZAJE UPRAW

Uprawy polowe*
Uprawy sadownicze i warzywne
oraz uprawy pod osłonami**

STOSOWANA DAWKA CIECZY ROBOCZEJ

ZALECANA DAWKA PREPARATU SLIPPA

100–400 l/ha

0,05% (50–200 ml/ha)

powyżej 400 l/ha

200 ml/ha

* Stosowanie opryskiwaczami z belką polową.
** Stosowanie opryskiwaczami sadowniczymi (wentylatorowymi) i specjalistycznymi z dodatkowym nadmuchem powietrza.

STOSOWANIE

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Preparat SLIPPA jest przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony
roślin w sytuacjach, gdy dodatek środka zwilżającego jest wymagany i wynika z zapisów zawartych w etykietach środków ochrony roślin lub gdy wskazują na to
zalecenia związane z dobrą praktyką ochrony roślin.

Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle
według zapisów zawartych w etykiecie tego środka.
Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu SLIPPA zgodnie z zaleceniami
zawartymi w części DAWKOWANIE.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą. Całość dokładnie wymieszać.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Preparat Slippa powoduje lepsze pokrycie opryskanych powierzchni, a dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nieopryskane bezpośrednio, np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści,
miejsca osłonięte oprzędami.

Uprawy rolnicze

ZALECANA DAWKA

1,0 l/ha

ZALECANA ILOŚĆ WODY

zgodnie z etykietą-instrukcją
stosowania herbicydu,
z którym Toil jest stosowany

TERMIN ZABIEGU

zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania herbicydu, z którym Toil jest stosowany

STOSOWANIE

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Preparat Toil przeznaczony jest do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin
w sytuacjach, gdy dodatek środka wspomagającego jest dozwolony, np. wynika z
zapisów zawartych w etykietach środków ochrony roślin lub z zaleceń Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.

Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin, postępując
ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka.
Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem wlać odmierzoną ilość preparatu Toil zgodnie z zaleceniami
zawartymi w części DAWKOWANIE.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
Całość dokładnie wymieszać.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Preparat Toil powoduje:
– obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
– poprawę równomierności pokrycia powierzchni roślin cieczą użytkową, zwłaszcza roślin trudno zwilżalnych,
– zwiększenie skuteczności i szybkości działania środków ochrony roślin.

UWAGI
Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którym stosuje się Toil.

UWAGI
1. Należy zachować wszelkie uwagi i zalecenia jakie obowiązują dla środków ochrony
roślin, z którymi stosuje się preparat SLIPPA.
2. W uprawie borówki nie zaleca się stosowania preparatu po okresie kwitnienia.
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KAISHI

KINACTIV FRUIT

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l; 20 l.
Okres ważności: 3 lata.

Kaishi jest produktem zawierającym aminokwasy wytworzone w procesie hydrolizy
enzymatycznej białek pochodzenia wyłącznie roślinnego. Zalecany szczególnie do
stosowania po okresach stresu (np. wysokie temperatury, mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin) lub podczas kluczowych i wymagających stadiów
rozwojowych roślin uprawnych.
Ze względu na charakter zwilżający formulacji Kaishi zaleca się również jego stosowanie wraz z nawozami dolistnymi w celu poprawy pobierania składników pokarmowych. Ze względu na charakter zwilżający formulacji Kaishi zaleca się również
jego stosowanie wraz z nawozami dolistnymi w celu poprawy pobierania składników
pokarmowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

ZALECANA
LICZBA
ZABIEGÓW
1–3

ZALECANA
DAWKA
1,5–2,0 l/ha

Stymulator rozwoju roślin:
zawiera L-aminokwasy pochodzenia roślinnego oraz makro- i mikroelementy.

Stymulator rozwoju roślin:
zawiera L-aminokwasy pochodzenia roślinnego.

UWAGA
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

UPRAWA

Kinactiv Fruit jest produktem zawierającym aminokwasy uzyskane w procesie fermentacji bakteryjnej białek wyłącznie pochodzenia roślinnego oraz makro- i mikroelementy. Kinactiv Fruit jest szczególnie zalecany w uprawach jabłoni, roślin jagodowych oraz niektórych warzyw, których wysokość i jakość plonu części jadalnych
uzależnione są od jakości owoców.

TERMINY
Po wiosennym ruszeniu wegetacji.
W fazie pąkowania do początku kwitnienia.
W fazie pełni kwitnienia do początku zawiązywania łuszczyn.

UWAGA
H319 – Działa drażniąco na oczy.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
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.

STOSOWANIE ŚRODKA
UPRAWA

Wiosną, łącznie z pierwszym wiosennym zabiegiem ochrony roślin w fazie krzewienia.
W fazie początku strzelania w źdźbło.
W fazie liścia flagowego do pełni kłoszenia.

Zboża

1–3

1,5–2,0 l/ha

Kukurydza

1–2

2,0 l/ha

Burak cukrowy

1–2

2,0 l/ha

Ziemniak

1–2

2,0 l/ha

Łącznie z zabiegami insektycydowymi lub fungicydowymi.
W okresie intensywnego rozwoju części nadziemnej i formowania bulw.

Warzywa z siewu

1–3

2,0 l/ha

Łącznie z nalistnymi zabiegami herbicydowymi we wczesnych fazach rozwoju.
W późniejszych fazach rozwoju w okresach stresowych dla rozwoju roślin (np. susza, duże wahania temperatury).

Łącznie z nalistnymi zabiegami herbicydowymi.
Po okresach chłodów lub suszy.
Łącznie z ostatnim zabiegiem herbicydowym (przed zwarciem międzyrzędzi).
Po okresach suszy lub nadmiernego uwilgotnienia.

Warzywa z rozsady

1–3

2,0 l/ha

Po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe.
W późniejszych fazach rozwoju w okresach stresowych dla rozwoju roślin (np. susza, duże wahania temperatury).

Drzewa owocowe

1–3

2,0 l/ha

Po okresach wiosennych przymrozków.
Po czerwcowym opadzie zawiązków.
Po okresach niesprzyjających warunków pogodowych.

ZALECANA
LICZBA
ZABIEGÓW

ZALECANA
DAWKA

TERMINY

Jabłonie

3

3,0 l/ha

Rośliny jagodowe:
porzeczka, malina, jeżyna,
borówka, truskawka, winorośl itp.

3

3,0 l/ha

W okresie rozwoju owoców.
Ostatni zabieg wykonać w okresie dojrzewania
owoców w fazie początku ich wybarwiania.

Zwiększenie rozmiaru owoców.
Poprawa wyrównania wielkości.
Poprawa wybarwienia oraz wzrost
zawartości cukrów w owocach.

Warzywa, w szczególności:
pomidor, ogórek, papryka,
oberżyna itp.

3

2,0–3,0 l/ha

W okresie rozwoju owoców.
Ostatni zabieg wykonać przed dojrzewaniem
owoców i uzyskaniem przez nie właściwej barwy
i wielkości.

Zwiększenie rozmiaru owoców.
Poprawa wybarwienia oraz obniżenie
kwasowości.

Odstęp między zabiegami: 10–15 dni.

OPIS DZIAŁANIA
Zawarte w Kinactiv Fruit wolne L-aminokwasy oraz zestaw makro- i mikroelementów korzystnie wpływają na rozwój owoców. Poprawiają ich wyrównanie, wybarwienie i zawartość cukrów oraz korzystnie wpływają na jakość owoców podczas
przechowywania.

UWAGI

Nie zaleca się stosowania w pojedynczym zabiegu dawki niższej niż 1,0 l/ha oraz
wyższej niż 3,0 l/ha.
1. Preparatu Kaishi można używać do mieszanin zbiornikowych, jednak przed zastosowaniem nowych, niesprawdzonych wcześniej mieszanin – zwłaszcza z udziałem kilku
składników – zaleca się przeprowadzić test na małym obszarze (szczególnie przed
zastosowaniem w uprawach specjalistycznych – warzywa, sady).
2. W przypadku stosowania preparatu Kaishi w mieszaninie ze środkami ochrony roślin lub nawozami dolistnymi należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń, jakie
obowiązują dla środków ochrony roślin i nawozów, z którymi stosuje się preparat.
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SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
Podczas sporządzania cieczy użytkowej złożonej z kilku komponentów należy przestrzegać zapisów oraz zaleceń dotyczących mieszania, zawartych w etykietach tych
produktów.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
Po pracy dokładnie wymyć aparaturę.

Poprawa wyrównania owoców.
Zwiększenie zawartości cukrów oraz poprawa jakości owoców podczas
przechowania.

Zalecana ilość wody: 200–1000 l/ha. W zależności od uprawy i użytego sprzętu. Zgodnie z zaleceniem dla danej uprawy.

OPIS DZIAŁANIA
3. Podczas stosowania produktu solo i w mieszankach należy przestrzegać zasad
Dobrej Praktyki Rolniczej, a w przypadku stosowania w mieszaninach ze środkami
ochrony roślin również zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.

CEL

2 zabiegi wykonać w okresie wzrostu zawiązków
owoców.
Ostatni zabieg wykonać w okresie początku
wybarwiania owoców.

Zalecana ilość wody: 200–1000 l/ha. W zależności od uprawy i użytego sprzętu. Zgodnie z zaleceniem dla danej uprawy.

Wolne L-aminokwasy zawarte w Kaishi stymulują procesy metaboliczne w roślinie, które ulegają zachwianiu w sytuacjach stresowych dla roślin. Po zastosowaniu
Kaishi rośliny łatwiej przechodzą okresy stresowe i szybciej się regenerują, ponieważ L-aminokwasy wpływają korzystnie na fotosyntezę, wzmocnienie ścian komórkowych i pracę aparatów szparkowych. Ponadto niektóre aminokwasy (L-prolina,
L-metionina, L-tryptofan) poprawiają kondycję roślin i korzystnie wpływają na ich
rozwój, gdyż są prekursorami fitohormonów i substancji wzrostowych.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 3 lata.

UWAGI
1. Z uwagi na wysoką zawartość potasu preparatu Kinactiv Fruit nie zaleca się mieszać z produktami wapniowymi.
2. 
Preparatu Kinactiv Fruit można używać do mieszanin zbiornikowych, jednak
przed zastosowaniem nowych, niesprawdzonych wcześniej mieszanin – zwłaszcza
z udziałem kilku składników – zaleca się przeprowadzić test na małym obszarze.
3. W przypadku stosowania preparatu Kinactiv Fruit w mieszaninie ze środkami
ochrony roślin lub nawozami dolistnymi należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń, jakie obowiązują dla środków ochrony roślin i nawozów, z którymi stosuje
się preparat.

4. Podczas stosowania produktu solo i w mieszankach należy przestrzegać zasad
Dobrej Praktyki Rolniczej, a w przypadku stosowania w mieszaninach ze środkami ochrony roślin również zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
Podczas sporządzania cieczy użytkowej złożonej z kilku komponentów należy
przestrzegać zapisów oraz zaleceń dotyczących mieszania, zawartych w etykietach tych produktów.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza.
Po pracy dokładnie wymyć aparaturę.
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SHIGEKI

KINACTIV INITIAL

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 3 lata.

Kinactiv Initial jest produktem zawierającym aminokwasy uzyskane w procesie fermentacji bakteryjnej białek wyłącznie pochodzenia roślinnego, a także wyciąg z alg
morskich oraz makro- i mikroelementy.
Kinactiv Initial jest szczególnie zalecany w uprawach sadowniczych, a zwłaszcza roślin
jagodowych oraz niektórych warzyw, których plon części jadalnych uzależniony jest
od jakości procesu zapylenia podczas kwitnienia.

Shigeki jest produktem zawierającym skoncentrowany ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum oraz mikroelementy. Dzięki swojemu składowi Shigeki jest zalecany do stymulacji metabolizmu upraw. Zastosowanie preparatu
Shigeki powoduje lepszy rozwój korzeni, bardziej dynamiczny wzrost, większe owoce i zwiększoną odporność na stres abiotyczny (np. wysokie temperatury, mróz,
grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin).

Stymulator rozwoju roślin:
zawiera L-aminokwasy pochodzenia roślinnego oraz wyciąg z alg morskich.

Stymulator rozwoju roślin:
zawiera ekstrakt z alg morskich oraz mikroelementy.

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 3 lata.

UWAGA
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

UWAGA
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 40oC.

STOSOWANIE ŚRODKA

STOSOWANIE ŚRODKA
RODZAJE
UPRAW
Rośliny jagodowe:
porzeczka, malina, jeżyna, borówka,
truskawka, winorośl itp.

Drzewa owocowe, w szczególności
pestkowe: wiśnia, czereśnia, śliwa,
brzoskwinia itp.

Warzywa, w szczególności: pomidor,
ogórek, papryka, oberżyna itp.

UPRAWA
ZALECANA
LICZBA
ZABIEGÓW

3

3

3–4

ZALECANA
DAWKA

1,0 l/ha

1,0 l/ha

1,0 l/ha

Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l; 20 l.
Okres ważności: 3 lata.

TERMINY

Przed kwitnieniem.
W okresie kwitnienia.
Pod koniec kwitnienia lub w okresie początku
zawiązywania owoców.

Przed kwitnieniem.
W okresie kwitnienia.
Pod koniec kwitnienia i/lub w okresie początku
zawiązywania owoców.

CEL

Zwiększenie żywotności i zdolności
kiełkowania pyłku, a tym samym
zawiązywania owoców.
Poprawienie pobierania składników
pokarmowych, aby zapewnić owocom
produkty asymilacji i składniki
odżywcze, a tym samym zwiększyć ich
biomasę i plon.

Zalecana ilość wody: 200–1000 l/ha. W zależności od uprawy i użytego sprzętu. Zgodnie z zaleceniem dla danej uprawy.
Odstęp między zabiegami: 10–15 dni.

OPIS DZIAŁANIA

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Zawarte w Kinactiv Initial wolne L-aminokwasy oraz molibden wzmacniają żywotność pyłku, poprawiają jego kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej. Zestaw
składników zawartych w Kinactiv Initial poprawia jakość zapylenia i wzrost zawiązków owoców.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
Podczas sporządzania cieczy użytkowej złożonej z kilku komponentów należy przestrzegać zapisów oraz zaleceń dotyczących mieszania, zawartych w etykietach tych
produktów.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
Po pracy dokładnie wymyć aparaturę.

UWAGI
1. 
Preparatu Kinactiv Initial można używać do mieszanin zbiornikowych, jednak
przed zastosowaniem nowych, niesprawdzonych wcześniej mieszanin – zwłaszcza
z udziałem kilku składników – zaleca się przeprowadzić test na małym obszarze.
2. W przypadku stosowania preparatu Kinactiv Initial w mieszaninie ze środkami
ochrony roślin lub nawozami dolistnymi należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń, jakie obowiązują dla środków ochrony roślin i nawozów, z którymi stosuje
się preparat.
3. Podczas stosowania produktu solo, jak również w mieszankach należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, a w przypadku stosowania w mieszaninach ze
środkami ochrony roślin również zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.

ZALECANA
LICZBA
ZABIEGÓW

ZALECANA
DAWKA

TERMINY

Rzepak ozimy

1–4

Jesienią, w fazie 4–6 liści.
Wiosną po ruszeniu wegetacji do początku zawiązywania łuszczyn.

Zboża

1–3

Wiosną od fazy krzewienia do fazy pełni kłoszenia.

Kukurydza

1–2

W fazie 2–8 liści, zwłaszcza przed spodziewanymi okresami chłodów.

Burak cukrowy

1–3

W terminach powschodowych zabiegów herbicydowych oraz w okresie początku rozwoju korzenia
spichrzowego.

Ziemniak

1–3

W okresie intensywnego rozwoju części nadziemnej i formowania bulw.
2,0–4,0 l/ha

Warzywa z siewu

1–4

Przed lub łącznie z nalistnymi zabiegami herbicydowymi.
W późniejszych fazach rozwoju, zwłaszcza przed spodziewanymi okresami stresu dla rozwoju roślin (np.
susza, duże wahania temperatury).

Warzywa z rozsady

1–4

Po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe.
W późniejszych fazach rozwoju, zwłaszcza przed spodziewanymi okresami stresu dla rozwoju roślin (np.
susza, duże wahania temperatury).

Drzewa owocowe

1–4

Od okresu przed kwitnieniem do fazy początku wybarwiania owoców.

Uprawy jagodowe

1–4

Od okresu przed kwitnieniem do fazy początku wybarwiania owoców.

Zalecana ilość wody: 200–1000 l/ha.
W zależności od uprawy i użytego sprzętu. Zgodnie z zaleceniem dla danej uprawy.
Odstęp między zabiegami: 10–14 dni.

OPIS DZIAŁANIA
Ekstrakt z alg jest bogaty w hormony wzrostu roślin, takie jak cytokininy, gibereliny i auksyny, oraz naturalne cząsteczki organiczne, w tym betainy, mannitol,
polisacharydy i aminokwasy. Po zastosowaniu na uprawy Shigeki zapewnia miejscowy wzrost poziomu hormonów, co stymuluje metabolizm roślin i pobieranie
składników odżywczych.

UWAGI
1. Nie zaleca się stosowania w pojedynczym zabiegu dawki niższej niż 2,0 l/ha.
2. Preparatu Shigeki można używać do mieszanin zbiornikowych, jednak przed zastosowaniem nowych, niesprawdzonych wcześniej mieszanin – zwłaszcza z udziałem kilku
składników – zaleca się przeprowadzić test na małym obszarze (szczególnie przed
zastosowaniem w uprawach specjalistycznych – warzywa, sady).
3. W przypadku stosowania preparatu Shigeki w mieszaninie ze środkami ochrony
roślin lub nawozami dolistnymi należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń, jakie
obowiązują dla środków ochrony roślin i nawozów, z którymi stosuje się preparat.
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4. Podczas stosowania produktu solo i w mieszankach należy przestrzegać zasad
Dobrej Praktyki Rolniczej, a w przypadku stosowania w mieszaninach ze środkami
ochrony roślin również zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
Podczas sporządzania cieczy użytkowej złożonej z kilku komponentów należy przestrzegać zapisów oraz zaleceń dotyczących mieszania, zawartych w etykietach tych
produktów.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
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NAWOZY SPECJALISTYCZNE

NAWOZY SPECJALISTYCZNE

TOPARI CYNK

TOPARI HORTI
NOWOŚĆ!

Produkt dostępny
w opakowaniu: 5 l.

Specjalistyczny nawóz dolistny.

Specjalistyczny nawóz dolistny do upraw ogrodniczych.

Zawartość:
40% cynku w postaci tlenku cynku (700 g/l Zn).

Zawartość:
3,2% azotu w postaci mocznika (40 g/l N),
24,3% fosforu w postaci pięciotlenku fosforu (315 g/l P2O5),
4,2% wapnia w postaci tlenku wapnia (100 g/l CaO).

Zezwolenie MRiRW nr R-25/2021 z dnia 2.03.2021 r.

STOSOWANIE NAWOZU

STOSOWANIE NAWOZU
ZALECANA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
LICZBA
ZABIEGÓW

UPRAWA

ZALECANA
DAWKA

Kukurydza

0,5–1,0 l/ha

Od 4 do 8 liści; odstęp między zabiegami: 10–14 dni

1–2

Drzewa ziarnkowe

10 l/ha

Ziemniak

0,5–1,0 l/ha

1 tydzień po całkowitych wschodach; zabieg można powtórzyć po 10–14 dniach

1–2

Drzewa pestkowe

5–10 l/ha

Drzewa ziarnkowe
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Produkt dostępny
w opakowaniu: 10 l.

UWAGA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać
skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
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.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

UWAGA
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę.
P391 – Zebrać wyciek.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

UPRAWA

NOWOŚĆ!

0,25–1,0 l/ha

od fazy pękania pąków* do dojrzewania owoców, jednak nie później niż 1 miesiąc przed zbiorem
w odstępach 14–21 dni; nie stosować w czasie kwitnienia
* w przypadku odmian wrażliwych na ordzawienie opóźnić pierwszy zabieg do 6 tygodni po
kwitnieniu

TERMIN ZABIEGU

4 i 2 tygodnie przed zbiorem

ZALECANA
LICZBA
ZABIEGÓW
2

od fazy zawiązywania owoców; zabiegi wykonywać w odstępach 7–14 dni

2–4

Truskawki

5 l/ha

od fazy końca kwitnienia; zabiegi wykonywać w odstępach 7–10 dni

2–4

Porzeczki

5 l/ha

od fazy zawiązywania do fazy grubienia owoców; w odstępach 7–10 dni

3–4

Maliny

5 l/ha

od fazy początku kwitnienia do końca wzrostu owoców; w odstępach 7–10 dni

3–4

2–4

Warzywa korzeniowe, liściowe
i cebulowe

5–10 l/ha

od fazy wytworzenia wystarczającej powierzchni liści (4–6 liści); w odstępach 7–14 dni

2–5

Warzywa psiankowate, dyniowate
i strączkowe

5–10 l/ha

od fazy końca kwitnienia do 2 tygodni przed zbiorem; w odstępach 7–14 dni

2–5

73

NAWOZY SPECJALISTYCZNE

NAWOZY SPECJALISTYCZNE

TOPARI MAGNEZ

TOPARI RZEPAK I BURAK
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
Specjalistyczny nawóz dolistny do rzepaku i buraka cukrowego.

Specjalistyczny nawóz dolistny.
Zawartość:
34,7% tlenku magnezu (500 g/l MgO) – zawiesina wodorotlenku magnezu.
Produkt dostępny
w opakowaniu: 10 l.

Zawartość:
4,1% boru w postaci boroetanolaminy (60 g/l B),
4,8% manganu w postaci tlenku manganu (70 g/l Mn),
0,5% molibdenu (7 g/l Mo).
Dodatkowo w skład wchodzi:
8,7% wapnia w postaci tlenku wapnia (130 g/l CaO),
9,2% siarki (135 g/l S).

Produkt dostępny
w opakowaniu: 10 l.

UWAGA
EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

STOSOWANIE NAWOZU
UPRAWA

STOSOWANIE NAWOZU
ZALECANA
DAWKA

TERMIN ZABIEGU

ZALECANA
LICZBA
ZABIEGÓW

UPRAWA

ZALECANA DAWKA

TERMIN ZABIEGU

Zboża ozime i jare

2–4 l/ha

od fazy 3. liścia do końca kwitnienia; zabiegi wykonywać w odstępach 10–14 dni

2–3

Rzepak ozimy

2–3 l/ha

jesienią w fazie 4–6 liści; wiosną do fazy kwitnienia.

Ziemniaki

2–4 l/ha

od fazy 6 liści; zabiegi wykonywać w odstępach 10–14 dni

2–3

Rzepak jary

2–3 l/ha

od fazy 4 liści do fazy kwitnienia

Burak cukrowy, burak pastewny

2–4 l/ha

od fazy 4 liści; zabiegi wykonywać w odstępach 10–14 dni

2–3

Burak cukrowy

2–3 l/ha

w fazie 4–6 liści; zaleca się powtórzenie zabiegu po 10–14 dniach

Rzepak ozimy i jary

2–4 l/ha

od fazy wzrostu pędu głównego; drugi zabieg wykonać po 10–14 dniach;
nie stosować w czasie kwitnienia

1–2

Jabłonie, grusze

2–4 l/ha

od fazy końca opadania płatków; drugi zabieg wykonać po 10–14 dniach

1–2

Truskawki

3–4 l/ha

od fazy zielonego pąka; zabiegi wykonywać w odstępach 10–14 dni

3–4
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PROG R A M OC H RO N Y Z BÓŻ

PROG R A M OC H RO N Y KU KU RY DZ Y

chwasty

chwasty

szkodniki
mszyce

nawożenie
dolistne

Raikiri

Cynk

środki
pomocnicze

biostymulatory
choroby

Protefin
Metfin
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KWITNIENIE

ROZWÓJ WIECHY

ROZWÓJ ŹDŹBŁA

ROZWÓJ LIŚCI

LIPIEC

CZERWIEC

MAJ

KWIECIEŃ

MARZEC

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

SIERPIEŃ

* Zarejestrowany również do desykacji.

biostymulatory

WSCHODY
I ROZWÓJ LIŚCI

SIEW

środki
pomocnicze

KIEŁKOWANIE

Magnez

nawożenie
dolistne

77

PROG R A M OC H RO N Y R Z E PA KU

nasiona

chwasty

Zwalcza główne szkodniki rzepaku:
chowacza brukwiaczka, chowacza
czterozębnego, słodyszka rzepakowego,
chowacza podobnika, pryszczarka kapustnika.

ES Valegro
ES Imperio

Rapsan® 500 SC

szkodniki
łuszczynowe
słodyszek
rzepakowy

W pakiecie szereg korzyści dla Ciebie:

Bezpieczna, skuteczna
i sprawdzona ochrona
rzepaku

Najlepszy profil
bezpieczeństwa dla
owadów zapylających

Ekonomiczny 3-pak
– więcej ochrony
mniejszym kosztem!

chowacze
łodygowe
tantniś
krzyżowiaczek
pchełka
rzepakowa
śmietka
kapuściana

Praktyczny
gadżet gratis!

mszyce
mączliki

Grenova

choroby
sucha zgnilizna
kapustnych,
zgnilizna twardzikowa,
czerń krzyżowych,
szara pleśń

Toldeo Extra

Toldeo Extra

Rzepak i burak
nawożenie
dolistne

Rzepak i burak

Magnez

środki
pomocnicze

Strong
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DOJRZEWANIE

KWITNIENIE

PĄKOWANIE

FORMOWANIE
ŁODYGI

KIEŁKOWANIE
I WSCHODY

SIEW

FORMOWANIE
ROZETY

* Wg danych Kynetec 2021 – udział w rynku insektycydowym rzepaku.

* Zarejestrowany również do desykacji.

biostymulatory
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PROG R A M OC H RO N Y Z I E M N I A K A

PROG R A M OC H RO N Y TRU S K AW K I

szkodniki

choroby

stonka
ziemniaczana
Shigeki

Cynk

nawożenie
dolistne
środki
pomocnicze

Magnez

Bortrac

Hydromag

Mantrac

Seniphos

Kaishi

Crusade

Zintrac

BOTREFIN

szara pleśń,
mączniak prawdziwy*,
biała plamistość
truskawki*,
antraknoza truskawki

Mospilan 20 SP

opuchlaki*

Crusade
Slippa

kwieciak
malinowiec*

biostymulatory

zmieniki*
roztocz
truskawkowiec

Nissorun Strong Nissorun Strong
250 SC

insektycyd Mospilan 20 SP

SIERPIEŃ

środki pomocnicze

SIERPIEŃ

CZERWIEC

nawozy

LIPIEC

LIPIEC

CZERWIEC

MAJ

MAJ

biostymulatory

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

MARZEC

MARZEC

WRZESIEŃ

przędziorek
chmielowiec*
WRZESIEŃ

przędziorek
owocowiec*

/ Nissorun
Strong

Nissorun

Nissorun
Strong

Nissorun
Strong

250 SC

Strong

250 SC

NISSORUNi NISSORUNi

Informacje zgodne z rejestracją z dnia 15.01.2021.

STRONG

PROGRAM OCHRONY BURAK A CUKROWEGO

nawożenie
dolistne

Magnez

N is s o r u n
S tr o n g
N is s oru n
St ron g

STRONG 250 SC

N is s o r u n
S tr o n g 250 SC

Horti

N is s oru n
St ron g
250 SC

szkodniki

przędziorek chmielowiec

środki
pomocnicze

Magnez

nawożenie
dolistne

Rzepak i burak

bor, mangan

stymulator rozwoju roślin

stymulator rozwoju roślin

biostymulatory

Kaishi
Shigeki

środki
pomocnicze

Bortrac
Topsin M 500 SC

Hydromag

Yamato 303 SE

Toil

biostymulatory

Ortus 05 SC

PO ZBIORACH

OWOCOWANIE

WZROST
ZAWIĄZKÓW OWOCÓW

PEŁNIA
KWITNIENIA

POCZĄTEK
KWITNIENIA

PAŹDZIERNIK

BIAŁY PĄK

WRZESIEŃ

ZIELONY PĄK

SIERPIEŃ

środki pomocnicze

PAŹDZIERNIK

LIPIEC

insektycydy i akarycydy

WRZESIEŃ

Informacje zgodne z rejestracją z dnia 15.01.2021.

CZERWIEC

SIERPIEŃ

fungicydy

LIPIEC

MAJ

CZERWIEC

nawozy

MAJ

MARZEC

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

MARZEC

* Zalecenia w uprawach małoobszarowych.

Slippa

biostymulatory
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Mantrac
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PROG R A M OC H RO N Y J A B ŁO N I
chwasty

mączniak prawdziwy

Zwalcza główne szkodniki sadów:
mszyce, owocówki, zwójki, kwieciaki,
pryszczarki, gąsienice zjadające liście, miodówki,
bawełnicę korówkę, nasionnicę trześniówkę i inne w jabłoniach,
gruszach, śliwach oraz pozostałych gatunkach sadowniczych.

mszyce
owocówka
jabłkóweczka
zwójki
owocnica jabłkowa

W pakiecie szereg korzyści dla Ciebie:

toczyk gruszowiaczek
pryszczarek jabłoniak
ogrodnica niszczylistka
bawełnica korówka*
pordzewiacz
jabłoniowy

Nissorun Strong Nissorun Strong

Bezpieczna, skuteczna
i sprawdzona ochrona
sadów

250 SC

przędziorki
(owocowiec,
chmielowiec)

Nissorun
Nissorun Strong Nissorun
Strong
Strong
250 SC

(jaja, larwy)

Nissorun

Strong

+

Nissorun
olejeNissorun
Strong

(jaja, larwy)

Nissorun
Strong

250 SC

Nissorun +

Nissorun
Strong

Strong

Strong

Nissorun
250 SC

Strong

Nissorun
Strong

250 SC

250 SC

Cynk

NISSORUNi Nissorun
NISSORUNi
STRONG

Nissorun
Strong
Nissorun Strong
(stadia
ruchome)

Praktyczny
gadżet gratis!

250 SC

Strong

Nissorun
Strong
Nissorun
Strong
NIS
SORUNi NISSORUNi

Strong
STRONG 250 SC

N issorun
Nissorun
St rong250 SC
Strong

Nissorun
Strong

środki pomocnicze

250 SC

Ekonomiczny 3-pak
– więcej ochrony
mniejszym kosztem!

250 SC

STRONG

nawożenie
dolistne

Nissorun

Najlepszy profil
bezpieczeństwa dla
owadów zapylających

N issorun
St rong

STRONG 250 SC

Cynk
NISSORUNi NISSORUNi

STRONG
N is sorun
Strong 250 SC

Nis sorun
N issorun S trong
Strong

STRONG 250 SC

Horti; Magnez

N is sorun
Strong 250 SC

250 SC

N issorun
Strong

N is sorun
Strong

N issorun
Strong
250 SC

250 SC

stymulator rozwoju roślin

stymulator rozwoju roślin
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OKRES
SPOCZYNKU

ZBIORY

WZROST
OWOCÓW

WZROST
ZAWIĄZKÓW

OPADANIE
PŁATKÓW

KWITNIENIE

RÓŻOWY PĄK

ZIELONY PĄK

POCZĄTEK
WEGETACJI

* Zalecenia w uprawach
małoobszarowych.

biostymulatory

* Wg danych Kynetec 2020 – udział w rynku insektycydowym w uprawach sadowniczych.
** Model sekatora może się różnić od zaprezentowanego na grafice.
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N OTATK I
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N OTATK I
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Monika
Krzywak

Arkadiusz
Bujalski

Jacek
Preuss

Mariola
Redzimska

Grzegorz
Kupisz

Rafał
Chorąży
Dominik
Łukowiak

Sławomir
Stankiewicz

Radosław
Zarychta

Justyna
Wasiak

Mariusz
Staniek
Artur
Kulikowski

Jerzy
Kłos

Nasi przedstawiciele i doradcy
ARKADIUSZ BUJALSKI
tel.: 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

GRZEGORZ KUPISZ
tel.: 509 476 220
grzegorz.kupisz@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK
tel.: 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel.: 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

MONIKA KRZYWAK
tel.: 511 409 646
monika.krzywak@sumiagro.pl

RAFAŁ CHORĄŻY
tel.: 505 319 505
rafal.chorazy@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK
tel.: 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA
tel.: 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

MARIOLA REDZIMSKA
tel.: 512 379 871
mariola.redzimska@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI
tel.: 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

JACEK PREUSS
tel.: 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

JERZY KŁOS
tel.: 501 281 662
jerzy.klos@sumiagro.pl
JUSTYNA WASIAK
tel.: 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl

Dołącz do nas na:

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.

ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

