
 Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 185 /2019 z dnia 18.11.2019 r. 

 

Posiadacz zezwolenia: 

Sharda Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: 22 886 9328 lub 17 240 13 07 

 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:  

……… 

 

SINDOXA 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 

 

Zawartość substancji czynnej: 

indoksakarb (związek z grupy oksadiazyn) – 300 g/kg (30 %) 

 

Zezwolenie MRiRW nr R- 185 /2019 z dnia 18.11.2019 r. 

 

  

 

 
Niebezpieczeństwo 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H372 Powoduje uszkodzenie narządów (krew, serce, układ nerwowy) w następstwie 

długotrwałego lub powtarzanego narażenia. 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

EUH208 Zawiera indoksakarb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 

zgodnie z instrukcją użycia. 

P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.  

P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia 

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

P330 Wypłukać usta. 

 Zebrać rozsypany produkt. 

 

OPIS DZIAŁANIA 

INSEKTYCYD w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (WG), działa w sposób kontaktowy 

i żołądkowy. Zawiera indoksakarb należący do grupy oksadiazynowej, działający na układ nerwowy 

owadów.  

 

Zgodnie z klasyfikacją IRAC  substancja czynna indoksakarb zaliczana jest do grupy blokerów kanału 

sodowego (grupa IRAC 22). 

 



STOSOWANIE ŚRODKA 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy 

polowych.  

 

Rzepak ozimy 

Słodyszek rzepakowy (średni poziom zwalczania) 

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,085 kg/ha. 

Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach od fazy pąków kwiatowych 

zamkniętych w liściach do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty 

pąk) (BBCH 50-59) 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1. 

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI 

STOSOWANIA 

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

Rzepak – nie dotyczy 

 

1. W ramach strategii antyodpornościowej rekomenduje się stosowanie środków zawierających 

indoksakarb: 

- tylko w dawkach /stężeniach zalecanych, zgodnie z etykietą, 

- przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do  innych 

grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania, 

- w momencie przekroczenia przez szkodnika progu ekonomicznej szkodliwości. 

2. Zaprzestać stosowania środków zawierających indoksakarb w przypadku potwierdzenia 

odporności w populacji zwalczanego gatunku szkodnika. 

 

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 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. 



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 użytkowej 

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 strefy ochronnej o szerokości 20 m 

od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie 

cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%. 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 

 

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 00C-300C.  

 

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. Wypłukać usta. 

 

Okres ważności – 2 lata.  



Data produkcji -  

Zawartość netto -  

Nr partii - 

 


