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o nas
Sharda Cropchem Ltd. jest indyjską firmą agrochemiczną, 
założoną w 1987 roku przez małżeństwo: R.V. Bubna i Shardę R. Bubna. 
Od początku działalności firma koncentrowała się na generycznych 
substancjach czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin. 
Obecnie Sharda jest dynamicznie rozwijającą się spółką o ugruntowanej 
pozycji na globalnym rynku środków ochrony roślin. Siedziba firmy 
mieści się w Bombaju w Indiach, a jej oddziały i przedstawicielstwa 
w 80 krajach świata. Od 2013 roku spółka jest notowana na giełdzie 
papierów wartościowych NSE w Indiach. Aktualnie Sharda prowadzi 
silną ekspansję na rynkach europejskich i w Polsce.

Sharda dysponuje specjalistyczną wiedzą agrochemiczną  
i unikalnymi kompetencjami w zakresie:

 identyfikacji generycznych substancji czynnych,

 opracowania formulacji środków agrochemicznych,

 przygotowania dokumentacji,

 uzyskania rejestracji w różnych krajach świata,

 dystrybucji i marketingu na lokalnych rynkach.

Unikatowy model biznesowy przekłada się  
na wymierne korzyści dla klientów firmy:

 możliwość szybkiego przygotowania formulacji i opracowania  
produktów odpowiadających na aktualne potrzeby klientów,

 szybki proces pakowania,

 krótki czas dostawy dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji,

 fachowe doradztwo na lokalnych rynkach.

Portfolio firmy obejmuje:

 środki ochrony roślin:

 fungicydy,

 herbicydy,

 insektycydy,

 środki biobójcze do celów dezynsekcyjnych,

 inne chemikalia o szerokim zastosowaniu: barwniki i półprodukty 
do barwników, przenośniki taśmowe i pasy klinowe do szerokiego 
zastosowania w przemyśle i transporcie.

INSEKTYCYDY
4 DEKA 2,5 EC

5 NEPTUN 480 EC

HERBICYDY
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7 CLAP

8 DESSICASH 20 SL
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10 NISHA 40 SC 
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12 SHARPEN 330 EC 

13 TRIBE 75 WG
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PROCEED
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spis tresci
FUNGICYDY

14 COMRADE 

15 KEYPRO

16 PROCEED  

17 SHARDIF 250 EC  

18 TEBUSHA 250 EW  

INNE PRODUKTY

ZAPRAWY NASIENNE
19 DOMNIC 060 FS

20 INTEREST

21 TEBSEME

MOLUSKOCYDY
22 LIMA ORO 5 GB
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Rodzaj upraw rzepak ozimy

Substancja aktywna chloropiryfos (związek grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,30%)

Zwalczane szkodniki
słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza 
czterozębnego)

Zalecana dawka   maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
  zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,8 l/ha

Termin stosowania opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji

Zalecana ilość wody 300 l/ha

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

1

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Uwagi

  zabieg wykonać wieczorem po zakończeniu dziennego lotu pszczół
  w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka 
na uprawy w czasie kwitnienia, w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, gdy 
w uprawie występują kwitnące chwasty oraz na roślinach pokrytych spadzią

  w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej 
strefy ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych 
z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy 
użytkowej podczas zabiegu o 70%

  w celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka 
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nie 
użytkowanych rolniczo

neptun
 480 EC

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, 
przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących w rzepaku ozimym. 
Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.

4 5

deka
 2,5 EC

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących 
i ssących w uprawie rzepaku, pszenicy ozimej, buraka pastewnego, marchwi, kapusty 
głowiastej, brokuła, kalafi ora, pomidora, śliwy, wiśni, czereśni, gruszy i truskawki. 
Na roślinie działa powierzchniowo. 

* rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

rzepak ozimy, 
rzepak jary

pszenica 
ozima*

burak 
pastewny*

marchew*

kapusta głowiasta, 
brokuł, kalafi or*

pomidor*

wiśnia, 
czereśnia*

truskawka*

Rodzaj upraw
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słodyszek rzepakowy (zabieg 
przeciwko słodyszkowi 
zwalcza również chowacza 
czterozębnego)

żółwinek zbożowy

mszyce

pchełka burakowa, drobnica 
burakowa

śmietka ćwiklanka

mszyce

połyśnica marchwianka

mszyce, bielinek kapustnik, 
bielinek rzepnik

stonka ziemniaczana

mszyce

muszka plamoskrzydła

nasionnica trześniówka, 
muszka plamoskrzydła

mszyce

miodówki

kwieciak malinowiec, mszyce, 
muszka plamoskrzydła, 
zwójka różóweczka, zwójka 
truskaweczka, zwójka pozio-
meczka, zwójka jabłoneczka 
jesienna, zwójka złocienió-
weczka

Zwalczane szkodniki

rzepak ozimy  – opryskiwać zgodnie z  sygnalizacją po wystąpie-
niu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, 
gdy widoczne są nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany 
boczne) – BBCH 57,
rzepak jary  – opryskiwać zgodnie z  sygnalizacją po wystąpieniu 
chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy 
widoczne są pierwsze płatki, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty 
pąk) – BBCH 59

po pojawieniu się pierwszych uszkodzeń powodowanych obecno-
ścią szkodnika, od początku fazy widocznego trzeciego liścia do 
końca fazy krzewienia (BBCH 13-29)

z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed poja-
wieniem się kolonii, od fazy rozwiniętych siedmiu liści do momentu 
aż korzeń osiągnie dojrzałość technologiczną (BBCH 17-49)

w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu 
pierwszych uszkodzeń, od stadium liścieni (widoczny pierwszy 
liść właściwy) do momentu, gdy widoczna jest pierwsza para liści, 
jeszcze nierozwiniętych (BBCH 10-11)

po pojawieniu się pierwszych uszkodzeń powodowanych obecno-
ścią szkodnika (najczęściej faza 1-5 liści buraka) (BBCH 11-15)

po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc lub po odłowach na 
tablice lepowe, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego 
liścia do końca fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt 
(BBCH 11-49)

w okresie wylęgania się gąsienic lub po wystąpieniu pierwszych 
kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego 
liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do 
zbioru (BBCH 11-49)

w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw, od 
początku fazy dziewięciu lub większej liczby pędów bocznych 
pierwszego rzędu do momentu, gdy dziewięć lub więcej owoców 
osiągnęło typową wielkość i kształt (BBCH 29-79)

po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy 
wzrostu pędu głównego do końca fazy, gdy owoce są dojrzałe do 
konsumpcji (BBCH 31-89)

po 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, gdy 
owoc osiąga 60-90% typowej wielkości (BBCH 76-79)

po wystąpieniu form dorosłych miodówek, od początku fazy 
wzrostu pędu głównego do końca fazy, gdy owoce są dojrzałe do 
konsumpcji (BBCH 31-89)

kwieciak malinowiec – po zaobserwowaniu chrząszczy szko-
dnika, od momentu pojawienia się kilku sadzonek gotowych do 
uprawy do początku fazy otwartego pierwszego kwiatka (BBCH 
49-60);

mszyce, muszka plamoskrzydła, zwójka różóweczka, zwójka 
truskaweczka, zwójka poziomeczka, zwójka jabłoneczka 
jesienna, zwójka złocienióweczka 
– po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od momentu 
pojawienia się kilku sadzonek gotowych do uprawy do początku 
dojrzewania owoców (BBCH 49-81)

Termin stosowania
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Clap
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania 
roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do 
powschodowego zwalczania ostrożnia polnego i innych 
chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Herbicyd 
pobierany jest przez liście chwastów. 
Preparat najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące 
chwasty od fazy liścieni do fazy rozety.

Rodzaj upraw rzepak ozimy

Substancja aktywna chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 300 g/l (26,27%)

Chwasty wrażliwe chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny

Chwasty odporne przytulia czepna, tasznik pospolity

Maksymalna/
zalecana dawka 
dla jednorazowego 
zastosowania

0,4 l/ha

Termin stosowania
wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, 
niż do fazy zielonego pąka (BBCH 51)

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

200-300 l/ha

Zalecana ilość wody 1

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Uwagi

  środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając 
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo

  w przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem, na tym samym polu można 
uprawiać rzepak jary

  nie należy wykorzystywać żadnych części roślin traktowanych uprzednio środkiem CLAP 
do kompostowania lub mulczowania

  nie kompostować nawozu od zwierząt karmionych roślinami traktowanymi uprzednio środkiem CLAP

  pozostałości substancji czynnej środka CLAP w resztkach roślinnych (w tym w formie nawozu), które 
nie zostały całkowicie rozłożone mogą negatywnie oddziaływać na wzrost i rozwój wrażliwych roślin 
uprawianych jako rośliny następcze; w sytuacji, gdy można przypuszczać, iż resztki pożniwne nie 
zostały całkowicie rozłożone przed uprawą roślin następczych, to nie należy uprawiać: grochu, fasoli 
i innych roślin strączkowych, marchwi i innych roślin selerowatych (baldaszkowatych), sałaty i innych 
roślin astrowatych (złożonych), ziemniaka oraz upraw pod osłonami

  środek można zastosować nie później niż do końca lipca, gdy rośliny wrażliwe mają być uprawiane na 
wiosnę w następnym roku; cały traktowany środkiem CLAP materiał roślinny (resztki pożniwne) musi 
być rozdrobniony i wymieszany z glebą wczesną jesienią (lub jak najszybciej po zbiorze), aby uwolnić 
pozostałości środka do gleby oraz ułatwić ich szybszą degradację; zgodnie z dobrą praktyką rolniczą 
należy zapewnić, aby wszystkie resztki pożniwne roślin traktowanych środkiem (w tym resztki 
w formie obornika) zostały całkowicie rozłożone przed sadzeniem roślin wrażliwych

Rodzaj upraw ziemniak

Substancja aktywna metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 700 g/kg (70%)

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, 
poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest plamisty, tobołki polne, wiechlina roczna
chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest kolankowy
chwasty średnio odporne: szarłat szorstki

Maksymalna/ zalecana 
dawka środka dla 
jednorazowego 
zastosowania

0.75 kg/ha

Termin stosowania przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

1

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Uwagi

  przed wysiewem roślin uprawianych następczo należy wykonać orkę na głębokość 
minimum 15 cm

  przy doborze roślin uprawianych następczo należy uwzględnić następujące 
ograniczenia: przez 3 miesiące od zabiegu nie można wysiewać marchwi, przez 4 
miesiące od zabiegu koniczyny i lucerny, a przez 6 miesięcy od zabiegu rzepaku, 
grochu i buraków

  w przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem (w wyniku 
wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym po 
wykonaniu orki na głębokość co najmniej 15 cm można uprawiać tylko kukurydzę

Środek chwastobójczy w formie granul do 
sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu 
systemicznym, stosowany doglebowo lub nalistnie, 
przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych 
i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka. 
Substancja czynna środka hamuje przebieg fotosyntezy 
u roślin wrażliwych. Środek niszczy skutecznie chwasty 
od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.
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dicash
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu 
wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania 
chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek wnika do rośliny poprzez 
korzenie i liście powodując zahamowanie wzrostu, karłowacenie, a następnie 
zasychanie roślin. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we 
wczesnych fazach rozwojowych. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi 
roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka. Stosować przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rodzaj upraw kukurydza

Substancja czynna
dikamba w formie soli dimetyloamonowej 
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 480 g/l (42,09 %)

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: komosa biała, ambrozja bylicolistna
chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, starzec zwyczajny, tobołki polne
chwasty odporne: fi ołek polny, przetacznik perski, tasznik pospolity, maruna nadmorska, 
chwasty jednoliścienne

Maksymalna/ 
zalecana dawka 
dla jednorazowego 
zastosowania

0,6 l/ha

Termin stosowania
po wschodach kukurydzy, gdy rośliny są w fazie 2-5 liści (BBCH 12-15) 
i mają nie więcej niż 10-15 cm wysokości, najlepiej na chwasty w fazie 2-4 liści

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

1

Uwagi

  środek rozkłada się w czasie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem 
DICASH w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu orki 
przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny

  nie stosować przed deszczem, na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, 
przymrozki lub suszę oraz w uprawie materiałów hodowlanych kukurydzy

  podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny 
uprawne, szczególną ostrożność zachowując w przypadku plantacji roślin o dużej powierzchni 
blaszek liściowych np. winorośl, chmiel; nie należy stosować środka w sąsiedztwie takich 
plantacji w warunkach wietrznej pogody lub przy wysokich temperaturach powietrza

  nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
  na niektórych odmianach kukurydzy środek może spowodować przemijające obawy 
fi totoksyczności, co nie wpływa na plonowanie

  w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się przemienne stosowanie na danym polu 
środków chwastobójczych zawierających substancje czynne z różnych grup chemicznych, 
o odmiennym mechanizmie działania

dessicash
 20 SL

Środek chwastobójczy przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej. 
Występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, 
jest stosowany nalistnie, działa kontaktowo. W roślinie przemieszcza 
się w ograniczonym stopniu. Niszczy nadziemne zielone części roślin, przez 
które jest prędko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po zastosowaniu 
środka nie obniżają jego skuteczności. Wysoka temperatura i silne 
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Produkt traci aktywność 
po zetknięciu z glebą w ciągu 1-3 dni.

Rodzaj upraw ziemniak

Substancja aktywna jon dikwatu w formie dibromku dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 g/l

Zakres stosowania

desykacja ziemniaka – niszczenie naci ziemniaczanej

polepszenie zdrowotności i jakości bulw poprzez:
  zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw
  zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka
  zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru

przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru poprzez:
  przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka
  powiększenie liczby bulw przydatnych na sadzeniaki w plonie

ułatwienie pracy maszynom podczas zbioru bulw ziemniaka

Maksymalna/ zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania

5 l/ha

Termin stosowania

określa się w zależności od warunków agrometeorologicznych w określonym regionie Polski, 
przeznaczenia ziemniaków, wczesności odmiany, wielkości bulw, dojrzałości skórki bulw 
ziemniaków;
ze względu na stopień dojrzałości skórki bulw środek stosuje się zazwyczaj:

  na odmianach wczesnych od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
  na odmianach średnio wczesnych w okresie do I do II dekady sierpnia,
  na odmianach późnych do końca sierpnia

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

1

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Uwagi
w okresie długotrwałej suszy nie powinno się niszczyć naci; zabieg należy wykonać gdy rośliny są 
w stanie jędrności naci (najlepiej po deszczu, a na rośliny suche w godzinach rannych); nie niszczyć 
naci, gdy gleba jest spękana, a bulwy ziemniaków widoczne
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quick
 05 EC

Rodzaj upraw rzepak ozimy burak cukrowy i pastewny

Substancja aktywna
chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) 
– 50 g/l (5,3%)

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: 
  w dawce 3 l/ha – perz właściwy 
  w dawce 1,2 l/ha – miotła zbożowa 
  w dawce 1,0 l/ha – wyczyniec polny

Maksymalna dawka środka dla 
jednorazowego zastosowania

1,2 l/ha
3 l/ha

Zalecana dawka środka dla 
jednorazowego zastosowania

1-1,2 l/ha

Termin stosowania
wiosną po ruszeniu wegetacji, ale nie później 
niż do końca fazy, kiedy widoczne jest 
pierwsze międzywęźle (do BBCH 31)

gdy rośliny buraka znajdują się w fazie 
od pierwszej pary liści do trzech par liści 
właściwych;
uwaga: na plantacjach, na których wykonuje 
się przerywkę buraków środek stosować na 10 
dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce 
(gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie)

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym

1

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Uwagi

  po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca
  nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27 stopni C
  środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo

  w przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku 
wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można 
uprawiać rośliny dwuliścienne 

  rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, 
przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cukrowego i pastewnego oraz do 
zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku ozimego.
Wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany 
do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie 
na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści, pierwsze objawy 
są widoczne po upływie około 7 dni od wykonania zabiegu. Pełny efekt jest widoczny po około 
3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda 
i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźnia, 
ale nie obniża jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu 
na działanie środka. Perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści właściwych.

nisha
 40 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany 
nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych 
chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Działa systemicznie. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko 
przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po 
zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie 
po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. 
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.

Rodzaj upraw kukurydza
Substancja aktywna nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%)
Zwalczane chwasty chwasty wrażliwe w dawce 1,25 l/ha: fi ołek polny, tobołki polne

chwasty wrażliwe w dawce 1,5 l/ha: chwastnica jednostronna, komosa biała, 
gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, rdest powojowaty
chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,25 l/ha: bodziszek drobny, rdest powojowaty
chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach 
rozwojowych (powyżej 6 liści), skrzyp polny, ostrożeń polny

Maksymalna dawka do 
jednorazowego zastosowania

1,5 l/ha

Zalecana dawka do jednorazowego 
zastosowania

1,25-1,5 l/ha

Termin stosowania po wschodach w fazie 2-4 liści kukurydzy (BBCH 12-14)
zwalczanie chwastnicy jednostronnej: gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy 
krzewienia
zwalczanie chwastów dwuliściennych: gdy większość chwastów (ponad 50%) 
znajduje się w fazie 2-4 liści

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym

1

Zalecane opryskiwanie średniokropliste
Uwagi

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:
  zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach - na glebach obojętnych i zasadowych,
  bobowate (strączkowe) - po 9 miesiącach,
  lucernę - po 12 miesiącach.

Po zbiorze rośliny uprawnej, wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

Środka nie stosować:
  w kukurydzy cukrowej, pęka jącej i w uprawie materiałów hodowlanych,
  w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści,
  na odmianę kukurydzy Koka,
  bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur;
zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,

  w temperaturze powietrza poniżej 10 stopni C i powyżej 25 stopni C,
  na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
  na rośliny mokre (rosa, deszcze).

Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów ALS; stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mecha-
nizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych; by zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności 
chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z dobrą praktyką rolniczą ściśle wg wskazań etykiety.
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tribe
 75 WG

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny 
wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, 
przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy 
ozimej, jęczmieniu jarym i jęczmieniu ozimym. Herbicyd działa selektywnie, 
pobierany jest przez liście i szybko przemieszcza się w roślinie. Szybki rozkład 
środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. W roślinie 
substancja czynna hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując 
wzrost i rozwój chwastów. Efekt działania widoczny jest po 14 dniach od 
wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode, intensywnie rosnące 
chwasty. Preparat charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że 
zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Herbicyd w zalecanych dawkach 
jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy 2 liści do fazy strzelania w źdźbło. 

Rodzaj upraw pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy

Substancja aktywna tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

Chwasty wrażliwe chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, 
poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe fi ołek polny

Chwasty średnio odporne przetacznik perski

Chwasty odporne chwasty jednoliścienne, starzec pospolity

Termin stosowania od fazy 2 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 12-29)

Maksymalna / zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania

20 g/ha

Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym

1

Zalecana ilość wody 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Uwagi   Tribe 75 WG  zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów syntazy 
acetylomleczanowej (ALS); stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania 
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych; aby zminimalizować ryzyko wystąpienia 
i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z 
Dobrą Praktyką Rolniczą

  w zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz 
krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon; silna rosa 
lub opady występujące do 4 godzin po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

  środka nie stosować: 
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby

  podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

  środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, w przypadku konieczności 
wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża i kukurydzę

sharpen
 330 EC

Środek chwastobójczy w postaci stężonej zawiesiny, przeznaczony 
do zwalczania niektórych rocznych chwastów dwuliściennych 
i jednoliściennych w uprawie jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej. 
Działa układowo. Pobierany jest bardzo szybko przez korzenie 
i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty 
w fazie wschodów i siewek. Chwasty jednoliścienne zwalczane 
są skutecznie jedynie w bardzo wczesnych fazach rozwoju.

Rodzaj upraw jęczmień ozimy, pszenica ozima

Substancja aktywna pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin) – 330 g/l (35,71%)

Zwalczane chwasty w dawce 5 l/ha: 
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy 
rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fi ołek polny 

w dawce 3 l/ha: 
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, 
przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fi ołek polny
średnio wrażliwe: komosa biała, przytulia czepna

Maksymalna dawka do 
jednorazowego zastosowania

5 l/ha

Zalecana dawka do jednorazowego 
zastosowania

3-5 l/ha

Termin stosowania jesienią po siewie przed wschodami zboża (BBCH 00-09)

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym

1

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Uwagi   nie stosować na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w materię organiczną
  nie mieszać z wierzchnią warstwą gleby
  środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo; w przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej 
środkiem Sharpen 330 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez 
choroby czy szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym 
wymieszaniu gleby (po upływie minimum 5 miesięcy od zastosowania środka 
Sharpen 330 EC) można uprawiać pszenicę jarą i jęczmień j ary
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Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu układowym, przeznaczony do 
stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego. 
Fungicyd zawiera cyprokonazol, który skutecznie zwalcza 
mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną 
liści pszenicy, rdzę brunatną pszenicy, rdzę żółtą, a także 
ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóż i traw.

Rodzaj upraw pszenica ozima

Substancja aktywna cyprokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (10,22%)

Zwalczane choroby
mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), 
septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta

Maksymalna / zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania

1 l/ha

Termin stosowania
zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 
od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69)

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

2

Odstęp między zabiegami co najmniej 21 dni

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie drobnokropliste

Uwagi

  środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych 
opryskiwaczy polowych

  termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka
  okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 
35 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): 35 dni

  okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić 
rośliny uprawiane następczo: 2 lata od zastosowania środka do siewu lub sadzenia warzyw 
liściastych

  środek zawiera substancję czynną cyprokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy 
steroli – inhibitory demetylacji, SBI- DMI, grupa FRAC 3), w celu zapobiegania możliwości 
pojawienia się zjawiska odporności grzybów chorobotwórczych należy m in. stosować 
środek przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym 
mechanizmie działania

keypro
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania 
zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego 
w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści.

Rodzaj upraw pszenica ozima

Substancja aktywna
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,2 %)
cyprokonazol (związek z grupy triazoli) – 80 g/ l (7,3 %)

Zwalczane choroby septorioza paskowana liści

Maksymalna/ zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania

1 l/ha

Termin stosowania
zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 
od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

2

Odstęp między zabiegami 21 dni

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie drobnokropliste

Uwagi

w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy, zalecany termin zabiegu 
można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71); środek stosować przemiennie 
ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, 
o odmiennym mechanizmie działania

comrade
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Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i układowym, 
do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego 
i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej przed 
chorobami powodowanymi przez grzyby.

Rodzaj upraw pszenica ozima

Substancja aktywna
chlorotalonil (substancja z grupy ftalanów) – 375 g/l (31.02%)
cyprokonazol (substancja z grupy triazoli) – 40 g/l (3,31%) 

Zwalczane choroby septorioza paskowana liści pszenicy

Maksymalna/ zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania

2 l/ha

Termin stosowania zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

2

Odstęp między zabiegami 21 dni

Zalecana ilość wody 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie drobnokropliste

Uwagi

termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka; w celu zapobiegania 
możliwości pojawienia się odporności grzybów chorobotwórczych środek stosować przemiennie 
ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, 
o odmiennym mechanizmie działania; ze względu na strategię antyodpornościową nie zaleca 
się stosować środka w dawkach niższych niż zalecana

proceed shardif
 250 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej 
o działaniu układowym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni, gruszy, malin, 
jeżyn, pietruszki, marchwi, buraka pastewnego i roślin ozdobnych.

Rodzaj upraw jabłoń grusza* malina, 
jeżyna*

marchew, 
pietruszka 
korzeniowa*

burak pa-
stewny*

róża 
uprawiana 
w gruncie*

aster, fl oks, 
nagietek, 
gerbera, 
łyszczec, 
cyneraria, 
begonia pod 
osłonami*

goździk, 
cynia. 
lewkonia, 
aster 
w grun-
cie*

rośliny 
ozdobne 
w doni-
cach*

Substancja 
aktywna

difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 250 g/l (25,97%)

Zwalczane 
choroby

parch jabłoni parch 
gruszy

rdza malin, 
zamieranie 
pędów malin, 
rdza jeżyn, 
zamieranie 
pędów jeżyn

mączniak 
prawdziwy, 
alternarioza

chwościk 
buraka, 
brunatna 
plamistość 
liści 

mączniak 
prawdzi-
wy, czarna 
plamistość

mączniak 
prawdziwy

alterna-
rioza

plami-
stość 
liści, 
an trak-
noza

Maksymalna/ 
zalecana 
dawka środka 
dla jednorazo-
wego zastoso-
wania

0,2 l/ha 0,4 l/ha 0,5 l/ha 0,4 l/ha
0,05% 

(50 ml środka w 100 l wody)

0,025% 
(25 ml 
środka 
w 100 l 
wody)

0,05% 
(50 ml 
środka 
w 100 l 
wody)

Termin stoso-
wania

od fazy, gdy 
powstały po 
przekwitnięciu 
owoc osiąga 
wielkość do 10 
mm do fazy, gdy 
owoc osiąga 90% 
typowej wielkości 
(BBCH 71-79), 
do 21 dni przed 
zbiorem

od fazy 
białego pąka 
kwiatowego 
do fazy, gdy 
owoce osią-
gają połowę 
typowej wiel-
kości (BBCH 
57-75)

od początku 
kwitnienia 
(BBCH 60-79), 
po wystąpieniu 
pierwszych 
objawów 
chorób lub za-
pobiegawczo

od momentu 
osiągnięcia przez 
korzeń średnicy 
powyżej 0,5 cm 
do pełnej wielko-
ści (BBCH 42-49), 
zapobiegawczo 
lub po wystąpie-
niu pierwszych 
objawów chorób

od końca fazy 
zakrywania 
międzyrzędzi 
do momentu, 
gdy korzeń 
osiągnie 
dojrzałość 
technolo-
giczną (BBCH 
39-49)

po wystąpieniu pierwszych objawów chorób lub 
zapobiegawczo

Maksymalna 
liczba zabie-
gów w sezonie 
wegetacyjnym

4 
odstępy pomiędzy 
zabiegami: co 
najmniej 10-14 
dni

3
odstępy 
między 
zabiegami: 
co najmniej 
10 dni

1 3
odstępy między 
zabiegami: 
co najmniej 14 
dni

2
odstępy 
między zabie-
gami: 
co najmniej 
10-28 dni

3
odstępy 
między 
zabiegami: 
co najmniej 
7-14 dni

3
odstępy między zabiegami: 
co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość 
wody

300-1000 l/ha
ilość cieczy 
dostosować do 
wielkości drzew 
i ich fazy rozwo-
jowej

500-750 l/ha 1000 l/ha 100-500 l/ha 200-400 l/ha 500-1000 l/ha

Zalecane 
opryskiwanie

średniokropliste

Uwagi stosować w temperaturze powietrza powyżej 12 stopni C, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych

* w uprawach małoobszarowych
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tebusha
 250 EW

Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji 
wodnej o działaniu układowym, przeznaczony do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej 
i rzepaku ozimego przed chorobami powodowanymi przez grzyby. 

Rodzaj upraw pszenica ozima rzepak ozimy

Substancja aktywna tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli) – 250 g/l (24,18%)

Zwalczane choroby
mączniak prawdziwy, septorioza liści, 
septorioza plew, rdza brunatna, brunatna 
plamistość liści

jesienią: sucha zgnilizna kapustnych, czerń 
krzyżowych

wiosną: sucha zgnilizna kapustnych, czerń 
krzyżowych

Maksymalna/ zalecana 
dawka środka dla 
jednorazowego 
zastosowania

1 l/ha
jesienią: 0,75 l/ha

wiosną: 1 l/ha

Termin stosowania

zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od początku 
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia 
(BBCH 30-65)

jesienią: w fazie 4-8 liści rzepaku; 
stosowanie środka jesienią poprawia również 
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu 
korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi

wiosną: w początkowej fazie wzrostu pędu 
głównego (BBCH 30-33); stosowanie środka 
wiosną wpływa również na skrócenie łodygi 
i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza 
się zagrożenie wyleganiem

Zalecana ilość wody 300 l/ha 200-400 l/ha

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

1 2 (1 – zabieg jesienią, 1 – zabieg wiosną)

Zalecane opryskiwanie drobnokropliste

Uwagi
  środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje należące 
do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania

  środek stosować w temperaturze powyżej 12 stopni C

DOMNIC
 060 FS

Zaprawa nasienna, środek grzybobójczy w formie płynnego 
koncentratu o działaniu systemicznym, przeznaczony 
do zaprawiania ziarna siewnego jęczmienia jarego.

Rodzaj upraw jęczmień jary

Substancja aktywna tebukonazol – (fungicyd z grupy konazoli-triazoli) – 60 g/l (5,8%)

Zwalczane choroby głownia pyląca jęczmienia

Maksymalna/ zalecana 
dawka środka dla 
jednorazowego 
zastosowania

50 ml środka z dodatkiem 500-550 ml wody na 100 kg ziarna

Termin stosowania zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem

Uwagi

  zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny
  zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem
  nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio 
traktowanego inną zaprawą

  zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym 
magazynie

  jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego 
sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania

  zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu, 
nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę

Sporządzanie zawiesiny 
do zaprawiania i technika 
zaprawiania

  ściśle przestrzegać dawkowania środka
  zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć
  zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu, 
najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią 
ilość zaprawy dokładnie mieszając, zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, 
aby uniknąć zasychania zaprawy

  zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym 
lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi 
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Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu 
o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania 
ziarna siewnego jęczmienia jarego oraz jęczmienia 
ozimego przed chorobami grzybowymi.

Rodzaj upraw jęczmień jary, jęczmień ozimy

Zawartość substancji 
czynnej

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 30 g/l (2,8%)

Zwalczane choroby pasiastość liści jęczmienia

Zalecana dawka 200 ml środka z dodatkiem 50-150 ml wody na 100 kg ziarna

Sporządzanie zawiesiny 
do zaprawiania i technika 
zaprawiania

ściśle przestrzegać dawkowania środka, zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć; 
zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu; najpierw wlać 
odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając; 
zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy; zaprawiać ziarno 
w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi

Uwagi

  ze względu wymogi środowiskowe maksymalna norma wysiewu zbóż zaprawionych środkiem 
Interest wynosi 180 kg na 1 ha

  zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny
  zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem
  zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem
  zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu; nie wolno przeznaczać go na cele 
konsumpcyjne ani na paszę

  nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną 
zaprawą

  zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie
  jeżeli zachodzi konieczność przechowywania materiału siewnego do następnego sezonu, 
należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania

interest tebseme
Zaprawa nasienna, środek grzybobójczy przeznaczony 
do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej, pszenicy 
jarej, jęczmienia jarego i jęczmienia ozimego przed chorobami 
grzybowymi. Preparat zawiera tebukonazol, związek z grupy triazoli, 
w ilości 25 g/l, co odpowiada stężeniu na poziomie 2,36 procenta 
w litrze. Tebseme występuje w formie płynnego koncentratu, 
ma działanie układowe, co oznacza, że substancja aktywna wnika 
do tkanek i blokuje w ten sposób rozwój chorób grzybowych. 
Do zaprawiania 100 kg materiału siewnego należy użyć 120 ml 
środka. Zabieg zaprawiania można wykonać jedynie raz 
w sezonie wegetacyjnym. Środek jest dedykowany do stosowania 
w zaprawiarkach do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Rodzaj upraw pszenica ozima, pszenica jara jęczmień ozimy, jęczmień jary

Zwalczane choroby śnieć cuchnąca pszenicy pasiastość liści jęczmienia

Substancja aktywna tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g/l (2,36%)

Maksymalna / zalecana 
dawka środka dla 
jednorazowego 
zastosowania

120 ml środka  na 100 kg materiału siewnego

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

1

Uwagi
maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawionego środkiem 
TEBSEME wynosi 200 kg/ha
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Notatki

www.shardacropchem.pl

Nasze produkty, Wasze korzyści

Środek ślimakobójczy w formie przynęty granulowanej, 
przeznaczony do zwalczania ślimaków nagich. Można 
stosować ręcznie lub przy użyciu mechanicznych 
aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin.

lima oro
 5 GB

Rodzaj upraw zboża
rzepak 

ozimy i jary
kukurydza

rośliny warzywne
(sałata, rokietta 

siewna)

Substancja aktywna metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 5 % (50 g/kg)

Zwalczane szkodniki ślimaki

Maksymalna/ zalecana 
dawka środka dla 
jednorazowego 
zastosowania

4 kg/ha

Termin stosowania po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH 29) 
po siewie do fazy 5 

liści (BBCH 15)

od sadzenia do fazy gdy 
rozeta jest całkowicie 
rozwinięta lub główny 
pęd osiągnął wielkość 
typową dla odmiany 
(BBCH 39)

Zalecenia stosowania
środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora 

do nawozów granulowanych

Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym

2
odstęp między zabiegami: 7-10 dni

Uwagi

środek ochrony roślin w przypadku spożycia może być śmiertelny dla psów i innych zwierząt 
domowych oraz gospodarskich; należy je utrzymywać poza obszarami poddanymi działaniu środka 
ochrony roślin; w przypadku podejrzenia spożycia skontaktować się natychmiast z lekarzem 
weterynarii
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POMORSKIE

LUBUSKIE
WIELKOPOLSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

ZACHODNIO
POMORSKIE

KUJAWSKO
POMORSKIE

WARMIŃSKO
MAZURSKIE

PODLASKIE

LUBELSKIE

ŚW-KRZYSKIE

PODKARPACKIE
MAŁOPOL  SKIE

ŚLĄSKIE
OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

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.

Sharda Poland Sp. z o.o.   

ul. Bonifraterska 17   
00-203 Warszawa

Siedziba firmy:
ul. Mickiewicza 18, II piętro
37-300 Leżajsk

Region 1  Grzegorz Jankowski   /   +48 881 255 244   /   g.jankowski@shardaintl.com

Region 2  Łukasz Minge   /   +48  607 090 075   /   l.minge@shardaintl.com

Region 3  Mariusz Olczak   /   +48 534 775 337   /   m.olczak@shardaintl.com

tel.: 17 240 13 07   
e-mail: m.skiba@shardaintl.com

www.shardacropchem.pl

Przedstawiciele handlowi Sharda Poland


