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Posiadacz zezwolenia: 

ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:  
+48 22 395 66 66, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com 

 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

SULCOTREK 500 SC 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 

Zawartość substancji czynnych: 

sulkotrion (związek z grupy trójketonów) - 173 g/l (15,11%) 

terbutylazyna (związek z grupy triazyn) - 327 g/l (28,56%) 

 

Zezwolenie MRiRW nr R – 255/2017 z dnia 19.12.2017 r. 

 

 

Uwaga 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub 

powtarzanego narażenia. 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 

zgodnie z instrukcją użycia. 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem. 
P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 

lekarza. 
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ 

zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P391 Zebrać wyciek.   

 
OPIS DZIAŁANIA 
Herbicyd selektywny o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania  
z wodą. Środek stosowany nalistnie po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania 
głównie chwastów dwuliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna sulkotrion 
zaliczana jest do grupy F2 a substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1. 
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DZIAŁANIE NA CHWASTY  
Środek zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się działaniu.  
Sulkotrion, pobierany jest głównie przez liście i w mniejszym stopniu przez korzenie. Substancja ta 
blokuje syntezę karotenoidów w roślinie, co powoduje utratę chlorofilu i zakłóca przebieg 
fotosyntezy. Zanik barwników prowadzi do bielenia chwastów, a następnie ich zamierania. 
Terbutylazyna pobierana jest głównie przez korzenie (w mniejszym stopniu przez liście)  
i transportowana przez ksylem do merystemów wierzchołkowych i liści, powodując początkowo 
chlorozy dolnych liści, następnie nekrozy, zahamowanie wzrostu, zasychanie i zamieranie chwastów. 
Działanie tej substancji polega na zakłóceniu przebiegu fotosyntezy, rozpadu chlorofilu i zakłóceniu  
w funkcjonowaniu membran komórkowych.  
 

Chwasty wrażliwe:  fiołek polny, gwiazdnica pospolita,  maruna bezwonna, tobołki 
polne,  przetacznik perski, przytulia czepna.  

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest 
ptasi. 

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna. 

 

STOSOWANIE ŚRODKA 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy 
polowych. 
 
Kukurydza 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach w fazie 1-6 liści rośliny uprawnej (BBCH 11-16).  
Optymalnie zaleca się zastosowanie środka we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – tj. w fazie 
2 liści właściwych dla chwastów dwuliściennych rocznych jarych  
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha 
Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
Zalecana opryskiwanie: średniokropliste 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI 
STOSOWANIA 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 
Nie dotyczy 
 
1. Środek stosowany zgodnie z zaleceniami etykiety w określonych fazach rozwojowych rośliny 

uprawnej i chwastów, nie ma negatywnego wpływu na wzrost, rozwój i plonowanie kukurydzy. 
2. Środka nie stosować: 

− w kukurydzy cukrowej, 
− w fazie rozwojowej kukurydzy innej niż zalecane, ze względu na możliwość uszkodzenia 

roślin, 
− na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki, 
− podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem, 
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny 

uprawne. 
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (wskazane jest wyznaczenie 5 m 
strefy ochronnej od sąsiednich upraw), 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach. 
4. Środek zawiera substancje czynną sulkotrion z grupy trójketonów (inhibitory syntezy 

karotenoidów -  inhibitory 4-HPPD - Grupa HRAC F2) i substancję czynną terbutylazyna z grupy 
triazyn (inhibiotory fotosynezy - inhibitory fotosystemu II - Grupa HRAC C1). W celu uniknięcia 
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powstawania form odpornych chwastów na substancje z tych grup należy unikać corocznego 
stosowania na tym samym stanowisku środków chwastobójczych zawierających substancje 
czynne z grupy trójketonów i triazyn lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania. 
Nie należy także stosować środka na stanowiskach, gdzie występują biotypy chwastów o 
potwierdzonej odporności na substancje czynne z wyżej wymienionych grup. 

 
NASTĘPSTWO ROŚLIN  

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo, tj. po upływie 7 miesięcy od zastosowania można uprawiać tylko zboża jare, 
natomiast po upływie 10 miesięcy można uprawiać wszystkie gatunki roślin. 
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez 
choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki, w tym samym roku uprawy można wysiać tylko 
kukurydzę. 
 

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 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. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin 
uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po 
zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej 
sposobem: 
− opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie 

opróżnić, 
− napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych do mycia opryskiwaczy środków myjących 

i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem, 
− części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do 

mycia opryskiwaczy, 
− ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą. 
− z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka 

myjącego, uwzględniając przepisy o odpadach. 
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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, okulary ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed 
oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie 
przygotowywania cieczy użytkowej, w trakcie wykonywania zabiegu oraz podczas wkraczania 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 OSTROKI 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. 
 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej  
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.  
 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 
wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:  
− 15 m, lub 
− 10 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas 

zabiegu o 50%, lub 
− 5 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas 

zabiegu o 75%. 
 

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 dla zwierząt, 

− w temperaturze 0oC - 25oC. 

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 
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Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. 
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem. 
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę 
lekarza. 
 
 

Okres ważności - 2 lata 

Data produkcji -   ....... 

Zawartość netto - ........ 

Nr partii -             ........ 

 


