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Posiadacz zezwolenia: 
Zakłady Chemiczne „ Organika-Azot” SA, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, tel.: 32 616 44 
42, 32 616 40 73; fax 32 616 24 17,  www.azot.pl, e-mail: rozwoj@azot.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka 
dla ludzi i środowiska

S A D O P L O N    75    WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej: 
tiuram (disulfid tetrametylotiuramu - fungicyd z grupy ditiokarbaminianów) - 75% (750 g/kg).

Zezwolenie MRIRW nr R-124/2012 z dnia 19.09.2012 r.

Szkodliwy             Utleniający           Niebezpieczny dla środowiska

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie 
długotrwałego narażenia.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

„Zawiera tiuram. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.”

I OPIS DZIAŁANIA
Sadoplon 75 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny 
wodnej  o  działaniu  kontaktowym,  do  stosowania  zapobiegawczego  w  ochronie  roślin 
sadowniczych  przed  chorobami  grzybowymi.  Środek  przeznaczony  do  stosowania  przy 
użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA 

1. Jabłoń
Parch jabłoni
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Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 3 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania –  3 kg/ha

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych (BBCH 61 – 74), w okresach wilgotnej 
pogody, co 10-14 dni
Maksymalna liczba zabiegów we sezonie wegetacyjnym - 4

2. Grusza
Parch gruszy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 3 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania –  3 kg/ha

Zalecana ilość wody :  600 l/ha.
Środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych (BBCH 65 – 72), w okresach wilgotnej 
pogody, co 10-14 dni

Maksymalna liczba zabiegów we sezonie wegetacyjnym - 4

3. Truskawka 
Szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 4 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania –  4 kg/ha

Zalecana  ilość  wody:  600  l/ha  (używając  belki  Fragaria  III  i  opryskiwaczy  typu 
wentylatorowego ).
Zabiegi wykonywać w okresie kwitnienia (BBCH 61-67), w odstępach co 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów we sezonie wegetacyjnym 3 zabiegi

Uwaga :
Nie stosować środka do ostatniego zabiegu, gdyż może powodować gorzknienie owoców.

4. Malina 
Szara pleśń, zamieranie pędów malin.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 3 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania –  3 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać, gdy pędy osiągnęły wysokość 10-20 cm, następne w fazie 
(BBCH 61 – 93) w odstępach co 7-10 dni. 

Maksymalna liczba zabiegów we sezonie wegetacyjnym – 4

Uwaga :
Środek działa słabiej w temperaturze poniżej 120C.
Środek stosować przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
 

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
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Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać 
przez  sito  do  zbiornika  opryskiwacza  napełnionego  częściowo  wodą  (  z  włączonym 
mieszadłem)  i  uzupełnić  wodą  do  potrzebnej  ilości.  Po  wlaniu  środka  do  zbiornika 
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. 
Opryskiwać  z  włączonym  mieszadłem.  Opróżnione  opakowania  po  środku  przepłukać 
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę 
dokładnie wymyć.

Sporządzanie cieczy użytkowej  w przypadku użycia  środka ochrony roślin  w woreczkach 
z     folii wodnorozpuszczalnej:  

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Wyjąć z opakowania zbiorczego woreczki ze środkiem ochrony roślin i kolejno wrzucać do 
naczynia  napełnionego  wodą  (np.  wiadra),  ciągle  mieszając.  Pozostawić  do  całkowitego 
rozpuszczenia  się  folii.  Zawiesinę  środka  wlać  przez  sito  do  zbiornika  opryskiwacza 
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej 
ilości.  Po  wlaniu  środka  do  zbiornika  opryskiwacza  nie  wyposażonego  w  mieszadło 
hydrauliczne  ciecz  mechanicznie  wymieszać.  Opróżnione  wiadro  (lub  inne  naczynie) 
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Opryskiwać 
z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ŚRODEK  DZIAŁA  TOKSYCZNIE  NA  OSOBY  POZOSTAJĄCE  POD  WPŁYWEM 
ALKOHOLU. NA DOBĘ PRZED, W TRAKCIE I NA DOBĘ PO ZASTOSOWANIU ŚRODKA 
NIE WOLNO SPOŻYWAĆ ALKOHOLU POD JAKĄKOLWIEK POSTACIĄ.

OBSZAR PODDANY ZABIEGOWI ŚRODKIEM SADOPLON 75 WP  MUSI BYĆ OZNAKO-
WANY PODCZAS ZABIEGU.

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓ-
RYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZO-
NE ZWIERZĘTA (okres prewencji) 

24 godziny.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY 
UPRAWNEJ (okres karencji)

jabłoń – 7 dni
grusza – 7 dni
truskawka - 7 dni
malina – 28 dni 

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZO-
NE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI RO-
ŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy
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5.  OKRES  OD  OSTATNIEGO  ZASTOSOWANIA  ŚRODKA  NA  ROŚLINY  DO  DNIA, 
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK ORAZ PRACOWNIKÓW POLOWYCH
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

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 

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
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.

Resztki  cieczy  użytkowej  rozcieńczyć  wodą  i  wypryskać  na  powierzchni  poprzednio 
opryskiwanej.  Wodę  użytą  do  mycia  aparatury  wypryskać  na  powierzchni  poprzednio 
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.  
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione  opakowania  po  środku  zwrócić  do  sprzedawcy,  u  którego  środek  został 
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych 
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W przypadku uprawy jabłoni, gruszy i maliny - wczesne stosowanie:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej 
o szerokości 25 m od zbiorników i cieków wodnych oraz zastosowania maksymalnej 
dawki 3 kg/ha środka w uprawie maliny.

W przypadku uprawy jabłoni, gruszy i maliny - późne stosowanie:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej 
o szerokości 16 m od zbiorników i cieków wodnych oraz zastosowania maksymalnej 
dawki 3 kg/ha środka w uprawie maliny.

W przypadku uprawy truskawki:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej 
o szerokości 2,5 m od zbiorników i cieków wodnych oraz zastosowania maksymalnie 
3 zabiegów z 7 dniowym odstępem między zabiegami w uprawie truskawki.

V POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż 
ujęta  w  wyżej  wymienionych  ostrzeżeniach  skontaktować  się  z  najbliższym  Ośrodkiem 
Toksykologicznym:
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Gdańsk  – 58 682 04 04  Rzeszów   –17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin   –  81 740 89 83 Tarnów      – 14 631 54 09
Łódź     –  42 657 99 00 Warszawa  – 22 619 66 54
Poznań  – 61 847 69 46 Wrocław    – 71 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać  z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej  niż O0C 
i nie wyższej niż 300C.

Okres ważności -  2 lata
Data produkcji..............
Zawartość netto.............
Nr partii.........................
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