
    Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-15/2010 r. z dnia 18.02.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 
04-041 Warszawa , tel (022) 514 2200;  fax ; (022) 514 2206 , (0-22) 514 2209,  
e-mail: info@scottsco.com.pl

Producent: Scotts France SAS, 21 Chemin de la Sauvegarde,  BP 92; 69134 Ecully,
Republika Francuska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

T A R C Z N I K   U L T R A  PR

Zawartość substancji aktywnej: 
acetamipryd (E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)N2-cyjano-N1-metyloacetamidyna
(związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 4%

Zezwolenie MRiRW nr 15- /2010 z dnia 18.02.2010 r.

Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.  
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem. 
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I OPIS DZIAŁANIA
Środek  owadobójczy w  formie  pałeczek  do  bezpośredniego  stosowania,  o  działaniu
żołądkowym  przeznaczony  do  zwalczania  mszyc  na  begonii  zimowej,  mączlika
szklarniowego na gerberze i misecznika cytrusowca na bluszczu występujących na roślinach
ozdobnych uprawianych przez amatorów wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

W roślinie działa układowo.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY OZDOBNE (pomieszczenia zamknięte)
1.Begonia zimowa
mszyca ziemniaczana
Zalecana dawka - dawkowanie jest uzależnione od średnicy doniczki:
średnica doniczki do 10 cm - 1 pałeczka,
średnica doniczki od 11 do 14 cm – 2 pałeczki,
średnica doniczki od 15 do 18 cm – 3 pałeczki,
średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki.

2. Gerbera 
mączlik szklarniowy
Zalecana dawka - dawkowanie jest uzależnione od średnicy doniczki:
średnica doniczki do 10 cm - 1 pałeczka,
średnica doniczki od 11 do 14 cm – 2 pałeczki,
średnica doniczki od 15 do 18 cm – 3 pałeczki,
średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki.

3. Bluszcz 
misecznik cytrusowiec
Zalecana dawka - dawkowanie jest uzależnione od średnicy doniczki:
średnica doniczki od 12 do 14 cm – 2 pałeczki,
średnica doniczki od 15 do 18 cm – 3 pałeczki,
średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki.

Pałeczki można stosować przez cały rok, głównie podczas sadzenia lub przesadzania roślin, w
czasie ich intensywnego wzrostu lub po wystąpieniu szkodników, a także profilaktycznie w
celu zapobiegania wystąpieniu szkodników.
Pałeczkę umieścić w pobliżu korzeni rośliny wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie
przykryta. Po zabiegu obficie podlać roślinę wodą.
Po zastosowaniu pałeczek pierwsze efekty widoczne są: w przypadku zwalczania mszyc po 7
dniach, mączlika szklarniowego po 14 dniach, miseczników po 21 dniach.
Środek działa przez 5 do 8 tygodni.

Uwagi 

1. W przypadku uprawy bluszczu nie stosować środka do doniczek o średnicy mniejszej
niż 12 cm z uwagi na możliwość wystąpienia fitotoksyczności.

2. Środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych o
innym mechanizmie działania.
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3. Przed zastosowaniem środka w każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie gerbery
wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy
uszkodzenia roślin.

III OKRES KARENCJI 
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ 
okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY 

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI WARUNKI  BEZPIECZNEGO  STOSOWANIA  ŚRODKA

 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
 W  razie  połknięcia  niezwłocznie  zasięgnij  porady  lekarza  -  pokaż  opakowanie  lub

etykietę.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Opróżnione  opakowania  po  środku  zwrócić  do  sprzedawcy,  u  którego  środek  został

zakupiony.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA 
ZABRANIA  SIĘ  WYKORZYSTYWANIA  OPRÓŻNIONYCH  OPAKOWAŃ  PO
ŚRODKACH  OCHRONY  ROŚLIN  DO  INNYCH  CELÓW,  W  TYM  TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VIII POMOC MEDYCZNA
W  sytuacjach,  w  których  wymagana  jest  inna  pomoc  medyczna  niż  ujęta  w  wyżej
wymienionych  ostrzeżeniach,  należy  skontaktować  się  z  najbliższym  ośrodkiem
toksykologicznym: 

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów     –(0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec  –(0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów       –(0-14) 631-54-09
Łódź   – (0-42) 657-99-00 Warszawa   –(0-22) 619-66-54
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Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław     – (0-71) 343 30 08
Okres ważności – 2  lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
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