
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-106/2013 z dnia 27.06.2013 r. 
 

Etykieta Zaprawy Proszkowej Sarox 75 WS, załącznik do zezwolenia MRiRW 
 

Posiadacz zezwolenia: Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna; ul. 
Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna. Telefon:+48 (17) 24 07 111, fax.: +48 (17) 24 07 122, 
e-mail: zch@zch.sarzyna.pl 
 
 

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

 
 

ZAPRAWA   PROSZKOWA   SAROX   75   WS 
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. 
 
 
 
Zawartość substancji czynnych:  
karboksyna (związek z grupy karboksyanilidów) – 37,5% (375 g/kg)  
tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 37,5% (375 g/kg)  
 

 
 

Zezwolenie: MRiRW nr R-106/2013 z dnia 27.06.2013 r. 
 
 

 

           
Szkodliwy               Niebezpieczny dla środowiska 
 
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
Działa szkodliwie po połknięciu, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie 
długotrwałego narażenia. 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
 
I OPIS DZIAŁANIA  
Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku 
do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym i kontaktowym służącym 
do zaprawiania ziarna siewnego zbóż.  
 
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA  
 
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, pszenica jara 
zgorzel siewek 
 
Maksymalna dawka: 200g środka/100 kg ziarna stosując do zaprawiania 800 ml wody 
Zalecana dawka: 200g środka/100 kg ziarna stosując do zaprawiania 800 ml wody 
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Pszenica ozima 
pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka 
 
Maksymalna dawka: 200g środka/100 kg ziarna stosując do zaprawiania 800 ml wody 
Zalecana dawka: 200g środka/100 kg ziarna stosując do zaprawiania 800 ml wody 
 
Pszenica jara 
śnieć cuchnąca 
 
Maksymalna dawka: 200g środka/100 kg ziarna stosując do zaprawiania 800 ml wody 
Zalecana dawka: 200g środka/100 kg ziarna stosując do zaprawiania 800 ml wody 
 
Uwagi: 
Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny. 
Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem. 
Dokładnie i równomiernie pokryć zaprawą materiał siewny. 
Nie zaprawiać ziarna i nasion o wilgotności powyżej 16% lub traktowanego uprzednio inną 
zaprawą. 
Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym 
magazynie. 
Zaprawione ziarno i nasiona mogą być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać ich 
na cele konsumpcyjne ani na paszę. 
 
III TECHNIKA ZAPRAWIANIA 
Zaprawianie ziarna może odbywać się wyłącznie w profesjonalnych zakładach zaprawiania 
nasion, wyposażonych w profesjonalny sprzęt do zaprawiania ziarna zbóż. Zabieg 
zaprawiania powinien być wykonywany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu 
podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu.   
Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie 
z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Należy ściśle przestrzegać właściwego dawkowania 
preparatu.  
 
IV SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA 
Zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać 
odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając. 
Wskazane jest przepłukanie opakowania wodą odmierzoną do rozcieńczenia środka. 
Zaprawiać bez przerw pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Po pracy 
aparaturę dokładnie wymyć. 
 
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA 
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ 
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)  
 
Nie dotyczy  
 
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) 
 
Nie dotyczy  
 
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY 
UPRAWNEJ (okres karencji) 
 
Nie dotyczy 
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4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY 
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ 
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) 
Nie dotyczy 
 
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 OCHRONY ROŚLIN 
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. 
 
7. OCHRONA ŚRODOWISKA 
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. 
 
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 także traktowania ich jako surowce wtórne. 
 
W celu ochrony ptaków/ssaków wolno żyjących produkt musi być całkowicie 
przykryty glebą; zapewnić, że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach 
rzędów. 
 
VI POMOC MEDYCZNA 
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, 
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem 
toksykologicznym: 
 
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 
 
VII PRZECHOWYWANIE 
Chronić przed dziećmi. 
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0oC 
i nie wyższej niż +30oC.  
 
Okres ważności - 2 lata 
Data produkcji - ........ 
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Zawartość netto - ........ 
Nr partii - ........ 


