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Posiadacz zezwolenia: 
Sharda Polska Sp. z o.o., ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa, tel: 22 886 9328 lub 17 240 
13 07, e-mail: eu.sales@shardaintl.com 
 
Podmiot odpowiedzielany za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony 
roślin: 
Agrecol Sp.z o.o. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: 62 7832 000, faks: 62 7844445,  
e-mail: agrecol@agrecol.pl 
 

I  N  S  E  C  O  L    A E  
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
 
Zawartość substancji czynnej:  
imidachlopryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 0,025% (0,25 g/l) 
 

Zezwolenie MRiRW nr R - 149/2015 z dnia 24.09.2015 r. ostatnio zmienione decyzją 
MRiRW nr R-469/2018d z dnia 11.09.2018 r.  

 
 
 
 
 
 
Uwaga 
 
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
 
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 
zgodnie z instrukcją użycia. 
 
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących 
powierzchni. Palenie wzbronione. 
P261 – Unikać wdychania par. 
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić 
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w 
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 
P391 – Zebrać wyciek. 
 
OPIS DZIAŁANIA 
Insecol AE jest środkiem owadobójczym w formie dyspensera aerozolowego, o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym zwalczania szkodników w niektórych roślinach 
ozdobnych uprawianych  w szklarniach trwałych. 
W roślinie działa systemicznie.  
 
STOSOWANIE ŚRODKA 
Gerbera (uprawiana  w szklarniach trwałych). 
mączlik szklarniowy 
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. 
Aerozolować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały  
z niej krople. 
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Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
Chryzantema ogrodowa (uprawiana w szklarniach trwałych) 
mszyca wielożerna, wciornastek amerykański 
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika 
Aerozolować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały  
z niej krople. 
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
 
Kawowiec (uprawiany w szklarniach trwałych) 
wełnowiec cytrusowiec 
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. 
Aerozolować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały  
z niej krople.  
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ 
ROLNICZĄ  
1. W czasie opryskiwania w ogrodach nie dopuścić do przedostania się środka na rośliny 

konsumpcyjne. 
2. Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać 

próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia 
roślin. 

3. Środka nie stosować w czasie silnego nasłonecznienia. 
 
 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:  
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
Zachować ostrożność - środek w pojemniku znajduje się pod ciśnieniem.  
 
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: 
Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów środek można stosować 
wyłącznie na rośliny uprawiane w szklarniach trwałych.  
Zabrania się wysadzania do gruntu roślin traktowanych środkiem ochrony roślin Insecol AE 
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. 
 
 
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 środka na powierzchni roślin. 
 
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):  
Nie dotyczy 
 
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji): 
Nie dotyczy 
 
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 
 
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub 
sadzić rośliny uprawiane następczo:  
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Nie dotyczy 
 
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. 
 w temperaturze 0oC - 30oC.  
 
Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej 50oC. 
 
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 
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. 
W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego 
na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne 
oddychanie. 
 
Okres ważności  -  2 lata 
Data produkcji   - ......... 
Zawartość netto - ......... 
Nr partii             - ......... 
 
 


