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Posiadacz zezwolenia:  

Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 

30006 Murcja, Królestwo Hiszpanii, tel.: +34868127589, fax.: +34868127588, e-mail: 

eu.regn@shardaintl.com 

 

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

Sharda Cropchem Ltd., Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 

400 056, Indie, Tel.: + 91 22 6261 5615, Fax: + 91 22 6678 2828/ 2808, Email: regn@shardaintl.com 

 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: 

……… 

RULER 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 

 

Zawartość substancji czynnej:  

fenazachina (związek z grupy chinazolin) - 200 g/l (19,11%)  
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Uwaga 

H302 

 

H410 

Działa szkodliwie po połknięciu. 

 

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 

skutki. 

EUH208 

 

EUH401 

Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji 

alergicznej. 

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy 

postępować zgodnie z instrukcją użycia. 

P280 

P301 + P312 

 

P391 

 

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną. 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia 

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

Zebrać wyciek 

 
 

 

OPIS DZIAŁANIA 
AKARYCYD w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania w wodzie (SC). Środek o 

działaniu kontaktowym, zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa 

powierzchniowo. 

mailto:eu.regn@shardaintl.com
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Środek do stosowania wyłącznie pod osłonami typu szklarnia, tj. w szklarniach izolowanych od 

środowiska i zabezpieczających przed niekontrolowanym uwalnianiem się środków ochrony roślin do 

środowiska. 

Środek zawiera substancję czynną fenazachina (wg IRAC grupa  21A). 

 

STOSOWANIE ŚRODKA 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ciśnieniowych przystosowanych do 

pracy w szklarni (ręczne opryskiwacze hydrauliczne, opryskiwacze plecakowe, taczkowe lub 

szynowe). 

Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od 

podłoża. 

 

Rośliny ozdobne (w uprawie w szklarni) 
przędziorek chmielowiec i inne gatunki szkodników z rodziny przędziorkowatych 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha  

Termin stosowania: środek stosować od momentu zaobserwowania pierwszych symptomów 

żerowania lub pojawienia się szkodnika na roślinach, od pełni fazy wzrostu (wydłużania się) pędu do 

końcowej fazy kwitnienia (BBCH 35-67). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu produkcyjnym): 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. 

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ 

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

nie dotyczy 

 

Środek zawiera substancję czynną fenazachina (związek chinazolinowy –  inhibitor mitochondrialnego 

transportu elektronów w kompleksie I , wg IRAC grupa  21A).  

W ramach strategii antyodpornoścowej zaleca się m. in.: 

 stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce i tylko po przekroczeniu progu szkodliwości, 

przemiennie z innym środkami przędziorkobójczymi zawierającymi substancje czynne o 

odmiennym mechanizmie działania, 

 unikanie stosowania środka w rejonach, gdzie notowana jest stabilna odporność szkodnika na 

substancję czynną środka lub inne substancje czynne o takim samym mechanizmie działania. 

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
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. 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 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 której 

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. 



Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-  42/2021  z dnia 26.04.2021 r. 
 

 

Etykieta środka ochrony roślin RULER, załącznik do decyzji MRiRW 

3 

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ 

OSÓB POSTRONNYCH 
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu. 

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków 

ochrony roślin oraz ochronę dróg oddechowych (maska z filtrem typ 2) w trakcie przygotowywania 

cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. 

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) podczas wchodzenia na obszar 

poddany zabiegowi. 

 

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. 

 

Niebezpieczny dla pszczół.  

Nie stosować w szklarniach w czasie, kiedy są wprowadzane owady zapylające. 

 

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 połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem 

zatruć/lekarzem. 

 

Okres ważności – 2 lata. 

Data produkcji -  

Zawartość netto -  

Nr partii -  


