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Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 90/2016d z dnia 17.02.2016 r.  
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 22/2012 z dnia 26.01.2012 r. 

 
 
Posiadacz zezwolenia: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, 2 rue Claude Chappe, Saint-
Didier-au-Mont d’Or, F - 69370 Republika Francuska. 
 

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:  
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 
41 80, fax: +48 22 866 41 90, e - mail: sekretariat@arysta.com. 
 
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: 
1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10 

08, fax: +48 12 281 14 54.  
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90, 

fax: +48 58 676 74 89. 
3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy 

Las, tel.: +48 61 812 51 13, +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.  
4. Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50, 

+48 42 650 66 95.  
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.  

6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29, 
fax: +48 58 552 48 31. 

 
 

ZOOM 110 SC 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
Zawartość substancji czynnej: etoksazol – 110 g/l (10,68 %). 
 
 

Zezwolenie MRiRW nr R - 22/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r., 
zmienione decyzją MRiRW nr R - 201/2015 d z dnia 18.03.2015 r.  

oraz decyzją MRiRW nr R - 90/2016d z dnia 17.02.2016 r.  
 

 
 

Uwaga 
 
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
EUH 401-W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z 
instrukcją użycia. 
 
P 391 - Zebrać wyciek 
 
 

 
OPIS DZIAŁANIA 
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Zoom 110 Sc jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą. Środek o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania 
przędziorka owocowca w uprawie jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek 
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych. 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 
 
ROŚLINY SADOWNICZE 
Jabłoń 
przędziorek owocowiec 
 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha.  
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha.  
 
Termin stosowania środka: Środek stosować na początku wylegania się larw z jaj, gdy 
zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości. 
W celu zwalczenia jaj zimowych i wylęgających się z nich larw przędziorków, opryskiwanie 
należy wykonać w okresie od fazy zielonego do fazy różowego pąka kwiatowego jabłoni.  
W celu zwalczania jaj i larw letniego pokolenia szkodnika środek stosować w okresie wzrostu 
zawiązków owocowych w mieszankach zbiornikowych z akarycydami zwalczającymi dorosłe 
osobniki przędziorków.  
 
Środek Zoom 110 SC można stosować łącznie z surfaktantem Silwet L-77 840 AL w dawce 
0,125 l/ha. 
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 
 
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ 
ROLNICZĄ  

1. Środek najskuteczniej działa na larwy. Wykazuje także działanie jajobójcze oraz ogranicza 
rozrodczość samic. Nie zwalcza osobników dorosłych. 

2. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również 
dolnej strony liści. 

3. Aby zapobiec zjawisku odporności środek może być stosowany 1 raz w sezonie 
wegetacyjnym. Pozostałe zabiegi wykonać środkami należącymi do innych grup 
chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. 
 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą 
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. 
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. 
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, 
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. 
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.  
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. 
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy 
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. 
 
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY 



3 
 

Etykieta Zoom 110 SC 
 

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy 
postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych 
w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: 
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, 

jeżeli jest to możliwe, 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. 
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane 
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką 
informację. 
 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek: 
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu. 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem 
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej 
oraz w trakcie wykonywania zabiegu. 
Wyprać całą odzież ochronną po zastosowaniu. 
Środek działa toksycznie na osoby pozostające pod wpływem alkoholu. Na dobę przed, 
w trakcie i na dobę po opryskiwaniu nie wolno spożywać alkoholu pod jakąkolwiek 
postacią. 
 
Środki 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 strefy ochronnej o 
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. 

 
W przypadku stosowania w uprawie jabłoni w fazie BBCH 54 (faza różowego pąka 
kwiatowego): 
W celu ochrony stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie 
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z jednoczesnym 
użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 90% 
 
W przypadku stosowania w uprawie jabłoni w fazie BBCH 75 (wzrost zawiązków owocowych): 
W celu ochrony stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie 
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z jednoczesnym 
użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75%. 
 
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  
 
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji) 
 
Jabłoń: 42 dni 
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, 
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz) 
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Nie dotyczy 
 
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub 
sadzić rośliny uprawiane następczo 
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 00C-300C, z dala od źródeł ciepła. 
 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. 
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu. 
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. 
 
 
Okres ważności - 2 lata 
Data produkcji - ........ 
Zawartość netto - ........ 
Nr partii - ........ 
 

 


