
Zalacznik do decyzj i MRiRW nr R-.515 12011 d z dnia A8 42. ~m1 r

Posiadacz zezwolenia:
Sumitomo Chemical Company Limited, 27-1 Shinkawa 2-Chome Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, Japonia; tel. 00 81355435731, fax: 00 81355435932

Podmiot wprowadzajacy srodek ochrony roslin na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej: ' r

1. AGRA-H, Krzysztof Wojdyla i Henryk Krzysztof, Import - Export Sp. Jawna
ul. Nyska 27,48-351 Biala Nyska,e-mail: agra-h@agra-h.pl; tel/fax: (77) 435 68 25

2. AGROSIMEX Sp. z o.o.,ul. Goliany 43, 05-620 Bledow, tel.: (48) 6680790,
fax: (48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@agrosimex.com.pl

3."AGRO-BIZNES" Sp. Jawna, Sularz-Rudnicki, ul. Mysliborska 56,66-400 Gorzow
Wielkopolski, tel: (95) 720 62 75; tel/fax: (95) 731 4224;
e-mail: sekretariat@agro-biznes.pl

4. Agrokon Sp z.o.o., Zakladowa 7,62-510 Konin; tel.lfax: (63) 248 87 66
e-mail: agrokon@interia.pl

5. Agro-Bakalarzewo Sp. Z0.0. ul. Polna 3, 16-423 Bakalarzewo, tel (87) 5694306,
fax: (87) 569 4052, e-mail: agrobak@suwalki.com.pl

6. CIECH S.A. ul. Pulawska 182, 02-670 Warszawa, tel.: (22) 639 15 84,
fax: (22) 638 15 98, e-mail: elzbieta.browarek@ciech.com

7. JAWAL & M. R. Z. Murawiec Sp. Jawna, ul. Polna 17, 89-115 Mrocza,
Tel.lfax: (52) 385 63 36; e-mail: jawalm@wp.pl

8. Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutow, tel.: (71) 314 64 54,
fax: (71) 314 64 65, e-mail: centrum@osadkowski.com.pl

9. Przedsiebiorstwo Uslugowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z 0.0., ul. Przemyslowa 3,
88-300 Mogilno, tel. (52) 318 88 88, fax: (52) 318 88 46,
e-mail:piotrk@chemirol.com.pl

Podmiot konfekcjonujacy srodek ochrony roslin:
1. "AGRECOL" Sp. z 0.0., 98-400 Wieruszow, Mesznary 2, tel. 62 784 13 33, tel.lfax
627832000
2. "AGROPAK" Sp. Jawna B. Pluta, G. Brzezinski i Wsp., ul. Darwina Id, 43-603
Jaworzno, tel/fax 32 6156330, e-mail: agropak@agropak.pl
3. "SUMIN" D. Czabanska, W. Czabanski i Wsp. Sp. Jawna, 62-002 Suchy Las, ul.
Jagodowa 4, tel. 61 81251 13, fax 612972602, e-mail: sumin@sumin.com.pl
4. "TARGET" S.A., Kartoszyno, ul. Przemyslowa 5,84-110 Krokowa, tel. 5877410
90, fax 586767489, e-mail: info@target.com.pl
5. Towarzystwo Chemiczne "DANMAR", ul. Nasienna 1,91-231 Lodz. tel. (42) 650 95
50, fax (42) 650 66 95, e-mail: biuro@danmar.eu
6. PAKON Sp. z 0.0., ul. Zakladowa 7,62-510 Konin, tel./fax: (63) 240 01 18

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania srodka ochrony roslin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i srodowiska

SUM I - ALP H A 050 EC
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Srodek owadob6czy w formie koncentratu do sporzadzania emulsji wodnej, stosowany
aparatura naziemna Iub agrolotnicza, 0 dzialaniu kontaktowym i zoladkowym
przeznaczony jest do zwalczania szkodnik6w ssacych i gryzacych w roslinach rolniczych,
warzywniczych, sadowniczych, roslin ozdobnych i zielarskich oraz w lesnictwie.
Na roslinie dziala powierzchniowo.

Zawartosc substancji czynnej:
esfenwalerat (zwiazek z grupy pyretroid6w) I(S)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylobutanian
(S)-a-cyjano-3-fenoksybenzylu)1 - 50 gw 1 1 srodka.
lnne substancje niebezpieczne niebedace substancja aktywna: ksylen - mieszanina
izomer6w.

Zezwolenie MRiRW Nr 90812001 z dnia 21.12.2001r.
zmienione decyzjq MRiRW Nr R-63212003p z dnia 13.10.2003 r.

decyzja MRiRW Nr R -148/20040 z dnia 29.03.2004 r.
decyzja MRiRW Nr R - 304 12007 z dnia 02.07.2007 r.,
decyzja MRiRW nr R-304/2011d z dnia 05.12.2011 r. (' I.iJl;f/

oraz decyzja MRiRW Nr R-S'/5/2011d z dnia A8.~:,t."~ 1'(

Szkodliwy Niebezpieczny dla srodowiska

___jrQd_ek latwopalny, _
Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i po polknieciu.
Dziala drazniaco na skore,
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora,
Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne, moze powodowac dlu go utrzyrnujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
W dawce powyzej O,611ha dziala bardzo toksycznie na pszczoly.

Uwaga:
1. Zabrania si~ stosowania srodka w strefie bezposredniej ochrony uj~c wody oraz
na terenie uzdrowisk, otulin parkow narodowych i rezerwatow.
2. Nie zanieezyszczac wod srodkiem ochrony roslin lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINYI DAWKI

Rosliny rolnicze
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pszenica jara i ozima, jeczmien jary i ozimy, zyto, owies, pszenzyto jare i ozime. -
-mszyce.
Zalecana dawka: 0,25 IIha.
Stosowac po wykloszeniu, nie pozniej niz do okresu mlecznej dojrzalosci ziarna

-skrzypionki,
Zalecana dawka: 0,25 IIha.
Stosowac od poczatku wylegania sie larw.

ziemniak.
-larwy i chrzaszcze stonki ziemniaczanej.
Zalecana dawka: 0,2-0,25 IIha.
WyZSZ'l z zalecanych dawek stosowac do zwalczania chrzaszczy oraz w przypadku bujnej
naci ziemniaczanej.

rzepak ozimy.
-chowacz brukwiaczek.
Zaiecana dawka: 0,25 IIha.
Opryskiwac przed zlozeniem jaj przez chrzaszcze, zgodnie z sygnalizacja,

rzepak ozimy i jary.
-slodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko slodyszkowi zwalcza rowniez chowacza
czterozebnego ).
Zaiecana dawka: 0,2-0,25 i/ha.
Opryskiwac po wystapieniu chrzaszczy na piantacji, zgodnie z sygnalizacja,
WYZSZ'lz zalecanych dawek stosowac w przypadku r6wnoczesnego zwalczania slodyszka
rzepakowego i chowacza czterozebnego.
-szkodniki luszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
Zalecana dawka: 0,25 IIha.
Zabieg wykonac w poczatkowym okresie opadania platkow kwiatowych.

burak cukrowy, burak pastewny.
-pchelka burakowa.
Zalecana dawka: 0,3 IIha.
Opryskiwac w okresie pojawienia sie pierwszych chrzaszczy lub po zauwazeniu
pierwszych uszkodzen,
-smietka cwiklanka.
Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha,
Stosowac w okresie wylegania sie larw pierwszego pokolenia, zgodnie z sygnalizacja,
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.
Stosowac przed wystapieniem kolonii mszyc.
-blyszczka jarzynowka.
Zalecana dawka: 0,4 IIha.
Stosowac w okresie zerowania rnlodych gasienic.
Zalecana ilosc wody:
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w zabiegach aparatura naziemna 150-400 IIha (opryskiwanie: sredniokropliste),
aparatura agrolotnicza 60-100 IIha.

chmiel.
- mszyca sliwowo-chrnielowa.
Zalecane stezenie 0,05%. (50 ml srodka w 100 I wody).
Zalecana ilosc cieczy uzytkowej: 1500-3000 IIha w zaleznosci od wysokosci i
zageszczenia roslin na plantacji.
Zabieg przed kwitnieniem chmielu wykonac, gdy srednia liczba mszyc bezskrzydlych na
1 lisciu wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10.

Rosliny sadownicze

drzewa owocowe.
-owocowki oraz szkodniki zjadajace i minujace liscie.
Zalecana dawka: 0,45 IIha.
Najczesciej zalecana ilosc wody: 500-750 IIha.
krzewy jagodowe.
-krzywik porzeczkowiaczek, krzywik mal iniaczek.
Zalecana dawka: 0,45 IIha.
-kwieciak malinowiec, pryszczarki oraz szkodniki zjadajace i rninujace liscie.
Zalecana dawka: 0,6 IIha.
Zalecana ilosc wody: 500-900 IIha.
W sadach ijagodnikach towarowych ograniczyc stosowanie srodka do jednego zabiegu w
sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbedne zabiegi wykonac stosujac srodki z innych grup
chemicznych.

Rosliny warzywne (w gruncie).
kapustne, chrzan.
-gasienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyzowiaczka, pietnflki kapustnicy.
Opryskiwac W okresie masowego wylegania sie gasienic.
-chowacze lodygowe, drazyny.
Opryskiwac rosliny na rozsadniku z chwila pojawienia sie chrzaszczy.
-pchelki.
Opryskiwac rosliny na rozsadniku i po wysadzeniu w pole z chwila pojawienia sie
szkodnika.
-zmieniki, wciornastki.
-mszyca kapusciana,
Zabieg wykonac po pojawieniu sie pierwszych kolonii mszyc.
-smietka kapusciana.
Zabieg wykonac w okresie lotu much w I dekadzie maja.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.

pomidor.
-larwy i chrzaszcze stonki ziemniaczanej, mszyce.
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
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groch.
-pachowka strakoweczka.
Zabieg wykonac w poczatkowym okresie zawiazywania sie strakfl.
-strakowiec grochowy.
Opryskiwac na poczatku kwitnienia.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.

fasola.
-zmieniki.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.
Pierwszy zabieg wykonac przed kwitnieniem. Zabieg wykonac wczesnie rano, dop6ki
owady sa nieruchliwe.
Nastepne zabiegi wykonac w odstepach 10 dniowych srodkami z innych grup
chemicznych.

fasola na suche nasiona.
-strakowiec fasolowy.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.
Zabieg wykonac w poczatkowyrn okresie wysychania lusek strakow.

b6b.
-strakowiec bobowy.
Zabieg wykonac w okresie przekwitania pierwszego pietra kwiatostanu, a nastepnie
powtorzyc po 10-15 dniach.
-rnszyca trzmielinowo-burakowa,
Opryskiwac w okresie nalotu form uskrzydlonych.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.

por, cebula.
-wciornastki,
Zabieg wykonac po wystapieniu pierwszych szkodnik6w.
-smietka cebulanka.
Zabieg wykonac w okresie nalotu much6wek w II dekadzie maja tj. na poczatku
kwitnienia lilaka.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.

og6rek.
-zmieniki, wciornastki, mszyce.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.
Zabieg wykonac po pojawieniu sie pierwszych szkodnikow.

plantacje nasienne warzyw.
-zmieniki.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.
Zabieg wykonac wczesnie rano, gdy owady sa malo ruchliwe.
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warzywa gruntowe.
-rolnice.
Zalecana dawka: 0,2 IIha.
Zalecana ilosc wody: 200-600 IIha.
Zalecane opryskiwanie: sredniokropliste,

Rosliny warzywne (pod oslonami)
pomidor, papryka, oberzyna, ogorek,
-rnszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe.
Zalecane stezenie: 0,05%. (50 ml srodka w 100 litrach wody).
Zalecana ilosc cieczy uzytkowej: 300-2000 IIha cieczy w zaleznosci od wysokosci
i zageszczenia roslin.

~ Rosliny ozdobne (w gruncie).
-rnszyce, zmieniki oraz inne owady szkodliwe.
Zalecane stezenie: 0,02%.(20 ml srodka w 100 litrach wody).
Zalecana ilosc cieczy uzytkowej: 600 IIha.

Rosliny ozdobne (pod oslonami).
-rnszyce oraz inne owady szkodliwe.
Zalecane stezenie: 0,04%. (40 ml srodka w 100 litrach wody).
Zalecana ilosc cieczy uzytkowej: 1000-2000 IIha w zaleznosci od wysokosci roslin.

Rosliny zielarskie.
-gasienice, larwy i forrny dorosle chrzaszczy, blonkowki, much6wki, mszyce, zmieniki
oraz inne owady szkodliwe.
Zalecane stezenie: 0,03%. /30 ml srodka w 100 litrach wody/.
Zalecana ilosc cieczy uzytkowej: 600-1000 IIha w zaleznosci od wysokosci i zageszczenia
roslin na plantacji.

Lesnictwo

starsze drzewostany.
-brudnica mniszka oraz osnuja gwiazdzista, zasnuje i larwy innych owadow zyjace w
oprzedach.
Zalecana dawka 0,2-0,25 IIha.
-boreczniki, strzygonia i inne gasienice szkodliwych motyli.
Zalecana dawka: 0,15-0,2 lIha.
Srodek w wyzszej z zalecanych dawek stosowac w przypadku duzej liczebnosci
szkodnika.
Do zabieg6w agrolotniczych stosowac srodek lacznie ze srodkiern pomocniczym Ikar 95
EC lub Dedal 90 EC w dawce: 0,7-1 IIha z dodatkiem wody w ilosci 1,3-2 IIha.
-szeliniak sosnowiec i inne ryjkowce.
Zalecane stezenie: 0,5-2%.(500-2000 ml srodka w 100 litrach wody).
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Srodek stosowac do maczania nadziemnych czesci sadzonek przed wysadzeniem na
miejsce stale lub opryskiwania roslin aparatura naziernna uzywajac 50-100 1 cieczy/ha.

do zabezpieczania surowca drzewnego i zwalczania szkodnikow wtornych
Zalecane stezenie: 0,15-1 %. (150-1000 ml srodka w 100 litrach wody).
Stosowac 5 I cieczy uzytkowej na m3 drewna.
Srodek w wyzszych z zalecanych stezeri stosowac w przypadku duzej liczebnosci
szkodnika.

UWAGI:

1. Srodek dziala skuteczniej w temperaturze ponizej 200 C.W temperaturze wyzszej
zabieg wykonywac pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem srodka na rosliny ozdobne i dyniowate na kazdej uprawianej po
raz pierwszy odmianie wykonac probny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciagu 7 dni nie
wystapily objawy uszkodzenia roslin.
3. W przypadku opryskiwania roslin (np. kapusta, cebula, gozdzik) lub szkodnik6w (np.
mszyca kapusciana) pokrytych nalotem woskowym do cieczy uzytkowej dodac srodek
zwilzajacy, zgodnie z trescia jego etykiety-instrukcji stosowania.
4. Zabieg agrolotniczy wykonac, gdy predkosc wiatru wynosi 1-3 m/sek.
5. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwlaszcza ssacyrn) wykonac dokladnie, aby wszystkie
czesci rosliny byly pokryte ciecza uzytkowa,
6. W celu ochrony pszcz61 i innych owad6w zapylajacych w dawce powyzej 0,6 IIha nie
stosowac:
- na rosliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej wystepuja kwitnace chwasty
- w miejscach gdzie pszczoly maja pozytek, a takze na roslinach kt6rych kwitnienie
moze rozpoczac sie przed uplywern okresu prewencji.

OKRES KARENCJI: okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roslin
przeznaczonych do konsumpcji):
porzeczka czarna, rune lesne - 7 dni.
Pszenica ozima i jara, jeczmien ozimy i jary, pszenzyto ozime i jare, owies, zyto,
ziemniak, rzepak ozimy i jary, chmiel, drzewa owocowe, rosliny warzywne w gruncie
(kapustne, chrzan, pomidor, groch, fasola, bob, por, cebula, ogorek) oraz inne warzywa
gruntowe, rosliny warzywne pod oslonami (pomidor, papryka, oberzyna, og6rek) rosliny
zielarskie, rosliny warzywne pod oslonami(pomidor, papryka, oberzyna, og6rek) - 14 dni
krzewy jagodowe - 21 dni
burak cukrowy i pastewny - 60 dni
fasola na suche nasiona, plantacje nasienne warzyw, rosliny ozdobne w gruncie i pod
oslonami - nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZOL (okres zapobiegajacy zatruciu):
30 dni - dla dawki powyzej 0,6 IIha

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZ1\T (okres zapobiegajacy zatruciu):
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NIE DOTYCZY

SPORZ1\DZANIE CIECZY UZYTKOWEJ
Przed przystapieniern do sporzadzenia cieczy uzytkowej dokladnie ustalic potrzebna jej
ilosc. Odrnierzona ilosc srodka wlac do zbiornika opryskiwacza napelnionego czesciowo
woda (z wlaczonym mieszadlern) i uzupelnic woda do potrzebnej ilosci.
Po wlaniu srcdka do zbiornika opryskiwacza nie wyposazonego w mieszadlo
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszac,
Oproznione opakowania przeplukac trzykrotnie woda, a popluczyny wlac do zbiornika
opryskiwacza z ciecza uzytkowa,
Po pracy aparature dokladnie wymyc.

PRZECHOWYW ANIE
Przechowywac wylacznie w oryginalnym opakowaniu w chlodnyrn, dobrze
wentylowanym miejscu w temparaturze nie nizszej niz 0° C i nie wyzszej niz 30° C.
Przechowywac z dala od zrodel ciepla.
Przechowywac pod zamknieciem i chronic przed dziecmi.
Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOW ANIA SRODKA
Nie jesc i nie pic oraz nie palic tytoniu podczas stosowania srodka.
Nie wdychac rozpylonej cieczy uzytkowej.
Unikac zanieczyszczenia sk6ry i oczu.
Nosic odpowiednia odziez ochronna i odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub
ochrone twarzy.
Natychmiast zdjac cala zanieczyszczona odziez.
W razie polkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub
etykiete.
Resztki cieczy uzytkowej rozcienczyc woda i wypryskac na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wode uzyta do mycia aparatury wypryskac na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosujac te same srodki ochrony osobistej.
Srodek i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny.
Oproznione opakowania po srodku zwrocic do sprzedawcy, U kt6rego srodek zostal
zakupiony.
Uzywac odpowiednich pojemnik6w zapobiegajacych skazeniu srodowiska.
Zabrania sie spalania opakowan po srodku ochrony ro?lin we wlasnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SI~ WYKORZYSTYW ANIA OPROZNIONYCH OPAKOW AN PO
SRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKZE
TRAKTOW ANIA ICH JAKO SUROWCE WTORNE.

W przypadku awarii lub jesli zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza-
jezeli to mozliwe pokaz etykiete.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAt LECZENIE OBJA WOWE.
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Pomoc medyczna
W zaistnialych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niz
ujeta w ostrzezeniach skontaktowac sie z najblizszym osrodkiern toksykologicznym:
Gdansk - (58) 682-04-04, Krakow - (12) 411-99-00,
Lublin - (81) 740-89-83, Lodz - (42) 657-99-00,
Poznan - (61) 847-69-46, Rzeszow - (17) 866-40-25,
Tarnow - (14) 631-54-09 Sosnowiec - (32) 266-11-45,
Warszawa - (22) 619-66-54, Wroclaw - (71) 343-30-08

Okres waznosci - 2 lata
Zawartosc netto - .
Data produkcji - .
Nr partii - .


