
Zawartość netto: 

100 ml na 10 L

Zezwolenie MRiRW nr R - 13/2014wu z dnia 
04.11.2014 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW 
nr R-361/2019d z dnia 15.05.2019 r.
Środek przeznaczony do stosowania przez 
użytkowników nieprofesjonalnych

Przed użyciem przeczytać instrukcję podane w 
załączonej ulotce.

Posiadacz zezwolenia:
Evergreen Garden Care UK Ltd., 1 Archipelago, 
Lyon Way, Frimley, Surrey, GU16 7ER, Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
tel.: + 44 0 871 220 5353, fax: + 44 01483 410 220.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie 
i etykietowanie środka ochrony roślin: 
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno,
84-110 Krokowa, tel. 58 774 10 90,
fax: 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl,
www.target.com.pl

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., 
ul. Ostrobramska 101 A, 04 - 041 Warszawa, 
tel.: 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91, 
e - mail: infopl@evergreengarden.com

OPIS DZIAŁANIA
Polysect Długo Działający 005 SL Ultra jest środkiem owadobójczym
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania mszyc i innych 
owadów ssących w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych w mieszkaniach 
oraz roślin ozdobnych uprawianych w ogrodach przydomowych i na 
działkach rekreacyjnych na terenie otwartym (w gruncie) lub pod osłonami 
(szklarnie, tunele i rozsadniki przydomowe) i niektórych roślin 
warzywnych uprawianych pod osłonami.
Środek zwalcza mączlika, mszyce oraz wiele innych szkodliwych owadów 
ssących takich jak miseczniki, wełnowce, ponadto znacząco ogranicza 
występowanie wciornastków. Środek działa szybko - rezultaty widoczne są 
w 24 godziny. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Działanie systemiczne oznacza, iż preparat jest szybko pobierany przez 
zielone części roślin i jest przemieszczany wraz z sokami po całej roślinie. 
Owady żywiąc się sokami rośliny giną nawet, jeśli nie zostały bezpośrednio 
opryskane. Opady deszczu, zmywanie środka z powierzchni roślin oraz 
wpływ promieniowania słonecznego nie mają istotnego znaczenia w 
przypadku środka charakteryzującego się działaniem systemicznym. 
Skutkuje to dłuższą ochroną przed mszycami niż w przypadku opryskiwania 
środkami o innym sposobie działania. Środek jest formulacją zabezpiecza-
jącą rośliny przed wtórnymi nalotami mszyc przez okres do 21 dni. Preparat 
zabezpiecza całą roślinę łącznie z jej nowymi przyrostami.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

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 zabezpie-
czające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w 
oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z 
żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze 0°C - 30°C, 
z dala od źródeł ciepła. Unikać przechowywania w temperaturach 
ujemnych.   

EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy 
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Zawartość substancji czynnej: 
acetamipryd (insektycyd z grupy neonikotynoidów) - 5 g/l ( O,5%).

PIERWSZA POMOC 
Anlidolum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

UWAGA!
Konieczne jest regularne sprawdzanie 
krzewu. Szkodniki mogą znajdować się 

wewnątrz krzaka.

ZABEZPIECZA: 
Środek działa systemiczne. 

Stosować w celu zabezpieczenia 
bukszpanu przed pojawienie się 

szkodników. Działa do 3 tygodni. 
Preparat zabezpiecza całą roślinę 
łącznie z jej nowymi przyrostami.

ZWALCZA: 
W przypadku zaobserwowania
obecności szkodników należy 
natychmiast opryskać roślinę. 

Jeśli to konieczne zabieg powtórzyć 
po 14-21 dniach. Rośliny opryskiwać 
tak, aby cieczą użytkową dokładnie 

pokryć całą roślinę unikając 
spływania kropel z liści.

DAWKOWANIE: 
10 ml środka w 1 L wody

BUKSZPAN

Zwalcza i Chroni

POLYSECT005 SL ULTRA

Okres ważności:  2 lata. 
Data produkcji i nr partii:


