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Karta charakterystyki dla tego produktu
zeskanuj kod QR albo skorzystaj z linku:

https://bit.ly/2W9FVhV
lub skontaktuj się ze swoim dostawcą.

UFI: K8XW-Y079-V000-8PY3 Zawartość substancji czynnych: 
protiokonazol (związek z grupy triazoli) 
80 g/l (8,20%)
tebukonazol (związek z grupy triazoli) 
160 g/l (16,39%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 237/2019 
z dnia 31.12.2019 r., ostatnio 
zmienione decyzją MRiRW nr  
R - 295/2021d z dnia 08.06.2021 r.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję 
alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w 
następstwie wdychania.
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.
P201 Przed użyciem zapoznać się ze 
specjalnymi środkami ostrożności.

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/mydłem. 
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.
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.
P391 Zebrać wyciek.

UWAGA

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o  
działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. 
Środek zawiera  protiokonazol i tebukonazol, substancje czynne z grupy triazoli  
(fungicydy inhibitory biosyntezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI-DMI, wg FRAC Grupa 3).
ŚRODEK PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

PRZESTRZEGAJ ETYKIETY ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA.
PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE PODANE NA ETYKIECIE. 

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ. CHROŃ PRZED MROZEM.

zawartość netto:

5 L ℮
 Firma marketingowa: Cropthetics Ltd

Posiadacz zezwolenia: JT Agro Ltd
126-134, Baker Street, London W1U 6UE

Tel: +44 (0)1628 421890 
www.jtagro-cropthetics.com

email: jaitej@jtagro-cropthetics.com

Dystrybucja w Polsce:
JT AGRO CROPTHETICS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Stągiewna 12/2, 80-750 Gdańsk
email: info@jtagro-cropthetics.com

Tel: +44 (0)1628 421890
www.jtagro-cropthetics.com
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STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza 
polowego.

Środek można stosować zapobiegawczo lub po
wystąpieniu pierwszych objawów chorób w  
następujących terminach i dawkach:

Rzepak ozimy
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,75 L/ha 

Termin stosowania: jesienią – w fazie 4–8 liści 
rzepaku (BBCH 14 – 18). Stosowanie środka 
jesienią poprawia również zimotrwałość roślin 
poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i 
zahamowanie wzrostu łodygi.
Liczba zabiegów: 1 

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, 
szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1 L/ha 

Termin stosowania: wiosną od fazy wzrostu pędu 
głównego do fazy pąkowania (BBCH 30-57). 
Stosowanie środka wiosną wpływa również na 
skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu 
zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 L/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią, 1 zabieg 
wiosną).

Rzepak jary
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, 
szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1 L/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,75 - 1 L/ha

Termin stosowania: środek stosować od fazy 
wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania 
(BBCH30-57)

Stosowanie środka w tym terminie wpływa 
również na skrócenie łodyg i usztywnienie 
roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie 
wyleganiem.

Zalecana ilość wody: 200-400 L/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY 
KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI 
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia 
zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
rzepak ozimy, rzepak jary – 56 dni

1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
2. Wysokość dawki środka dostosować do   
 stopnia nasilenia chorób w danym rejonie i  
 wrażliwości na choroby uprawianej odmiany.
3. Środek zawiera dwie substancje czynne z grupy  
 triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli -  
 inhibitory demetylacji, SBI- DMI, wg FRAC  
 Grupa 3). W celu uniknięcia rozwoju odporności  
 grzybów chorobotwórczych, środek stosować 
 przemiennie z fungicydami należącymi do 
 innych grup chemicznych, o odmiennym   
 mechanizmie działania.
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SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed 
zastosowaniem. 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy 
użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość 
wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz 
postępować zgodnie z instrukcją producenta 
opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji 
odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika 
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z 
włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie 
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić 
wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. 
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza 
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, 
ciecz mechanicznie wymieszać. 
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed 
ponownym przystąpieniem do pracy ciecz 
użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie 
wymieszać. 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY 
UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do 
mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu 
 zużyć na powierzchni, na które przeprowadzono  
 zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań  
 technicznych zapewniających biologiczną  
 degradację substancji czynnych środków   
 ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z   
 przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB 
STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW 
ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować 
o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, 
które mogą być narażone na znoszenie cieczy 
użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania 
produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież 
ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem 
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie 
(np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy 
roboczej oraz w trakcie 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 wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia 
cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z 
OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin 
lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w 
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać 
zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające 
z gospodarstw i dróg.
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania 
do środowiska.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne 
jest wyznaczenie stref y ochronnej o szerokości  
1 m od zbiorników i cieków wodnych. 
W celu ochrony roślin oraz stawonogów 
niebędących celem działania środka konieczne 
jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości  
1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
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WARUNKI PRZECHOWYWANIA I 
BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA 
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w oryginalnych opakowaniach, 
– w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,  
 napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz  
 dostęp osób trzecich,
– w temperaturze 0ºC - 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych 
opakowań po środkach ochrony roślin do innych 
celów. Niewykorzystany środek przekazać do 
podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów 
niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po 
środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony 
roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, 
należy pokazać opakowanie lub etykietę. 
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą 
ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego 
na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne 
oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć 
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji, zawartość netto i nr partii -  
na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i 
etykietowanie środka ochrony roślin:
JT Grosvenor Ltd, Lees Mill Lane, Huddersfield HD7 5QE
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
tel: +44 1484 842451
email: d.sanderson@jtgrosvenor.co.uk


