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Posiadacz zezwolenia: 
Sharda Cropchem España S.L., Edifico Atalayas Business Center Carril Condomina n°3, 12th Floor, 
30006 Murcia, Hiszpania tel. +34868127589, e-mail: eu.regn@shardaintl.com 
 
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
Sharda Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 17 240 13 07,  
e-mail: eu.sales@shardaintl.com.  
 
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: ( … ) 
 
 
 

AZA 
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
 
Zawartość substancji czynnej:  
Azadyrachtyna A (substancja z grupy limonoidów) -10 g/l (1,04%) 
 

Zezwolenie MRiRW nr R- 31 /2023 z dnia  27.01.2023 r. 
 
 

 
Uwaga 

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. 

P391 Zebrać wyciek 
 
 
 
OPIS DZIAŁANIA 
AZA jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o szerokim 
spektrum działa. Środek stosuje się do zwalczania owadów ssących, gryzących oraz 
minujących w formie oprysku nalistnego. 
AZA na roślinie wykazuje działa wgłębne, a na zwalczanych organizmach żołądkowe. 
Aktywność owada ustaje w ciągu kilku godzin po spożyciu. Formy larwalne zaprzestają 
żerowania i zatrzymuje się ich rozwój, co ostatecznie po kilku dniach prowadzi do ich śmierci. 
Formy dorosłe zaprzestają żerowania, ograniczona jest ich płodność oraz w mniejszym stopniu 
śmiertelność.  
 
Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna azadyrachtyna A należy do grupy o nieznanym 
lub niespecyficznym mechanizmie działania (grupa IRAC UN). 
 

STOSOWANIE ŚRODKA 
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Pomidor 
Mszyca brzoskwiniowa i inne gatunki mszyc 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3l/ha 
Liczba zabiegów:2 
Termin stosowania środka: stosować po pojawieniu się insektów, od początku fazy drugiego 
liścia do fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową barwę(BBCH 12-85) 
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha. 
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
 
Ziemniak 
Stonka ziemniaczana (średni poziom zwalczania) 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:2,5 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2,5l/ha 
Liczba zabiegów: 1 
Termin stosowania środka: stosować po pojawieniu się insektów, od początku fazy drugiego 
liścia do początku żółknięcia liści (BBCH 12-91) 
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha. 
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
 
 
ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN 
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH 
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH 
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin 
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik. 
 
Pomidor 
Mączliki, wciornastki 
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha 
Termin stosowania środka: stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy drugiego liścia do 
fazy,gdy 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 12-85). 
Liczba zabiegów: 2 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. 
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
 
Rośliny ozdobne 
Mączliki, wciornastki, mszyce 
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha 
Termin stosowania środka: Termin stosowania środka: stosować po pojawieniu się 
szkodników lub odnotowaniu objawów żerowania, od fazy rozwiniętych dwóch liści 



 

Etykieta środka ochrony roślin AZA 

 

3 

właściwych (dwóch par liści lub dwóch okółek) do fazy pełnej dojrzałości owoców (nasion) 
(BBCH 12-89). 
Liczba zabiegów: 2 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. 
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ 
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 
 
Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze antyznoszeniowe.  
 
Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna azadyrachtyna A należy do grupy 
o nieznanym lub niespecyficznym mechanizmie działania (grupa IRAC un). W ramach 
strategii przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach szkodników zaleca się m. in.: 
stosować środek wyłącznie z zalecanych dawkach, przemiennie ze środkami zawierającymi 
substancje czynne z innych grup , o różnym mechanizmie działania. 
 
Środka nie stosować: 
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby 
- na plantacjach nasiennych. 
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych 
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 
 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.  
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy 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 nie wyposażonego 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 
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko 
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz 
skażenia gruntu, tj.: 
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, 

jeżeli jest to możliwe 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. 
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej. 
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WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane 
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką 
informację. 
 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek: (pracowników oraz osób postronnych) 
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon), w trakcie przygotowywania 
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. 
 

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. 
 
Uprawa pomidora, ziemniaka oraz roślin ozdobnych poniżej 50 cm wysokości 
 
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy 
ochronnej o szerokości 5 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. 
 
Uprawa roślin ozdobnych powyżej 50 cm wysokości 
 
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków 
wodnych strefy ochronnej o szerokości: 
 
- 5 m zadarnionej na całej szerokości, z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących 
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub 
- 10 m zadarnionej na całej szerokości 
 
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 
wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości: 
 
- 1 m w przypadku zastosowania opryskiwaczy rolniczych, 
- 3 m w przypadku zastosowania opryskiwaczy sadowniczych. 
 
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
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Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji): 
Pomidor – 3 dni 
Ziemniak – 4 dni 
 
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA 
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA 
Chronić przed dziećmi. 
Środek ochrony roślin przechowywać: 
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania 

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, 
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami 

lub paszą, 
- w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła. 
 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych 
celów. 
 
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów 
niebezpiecznych. 
 
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących 
środkami niebezpiecznymi. 
 
PIERWSZA POMOC 
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. 
 
 
 
Okres ważności  -  2 lata 
Data produkcji   - ......... 
Zawartość netto - ......... 
Nr partii             - ......... 
 


