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Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin 
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska 
 
 
*SpinTor 240 SC 
 
 
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników 
profesjonalnych i nieprofesjonalnych 
 
 
Zawartość substancji czynnej: 
Spinosad: 
Spinozyn A 
(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo-a-
Lmannopiranozylo) oksy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetylamino)tetrahydro-6-metylo-2H-pirano-2-
ylo]oksy]-9-etylo-2,3,3a,5a,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahydro-14-metylo-1H-
asindaceno[3,2-d]oksacyklododecyno-7,15-dion 
Spinozyn D 
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo-a-Lmannopiranozylo) 
oksy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetylamino)tetrahydro-6-metylo-2H-pirano-2-ylo]oksy]-9-etylo-
2,3,3a,5a,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahydro-4,14-dimetylo-1H-asindaceno[3,2-
d]oksacyklododecyno-7,15-dion 
(produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) - 240 g/l (22,72 %) 
 
 
Zezwolenie MRiRW Nr R-131/2012 z dnia 28.09.2012 r. 
 
znaki ostrzegawcze: 

 
Niebezpieczny dla środowiska 



 
 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
Działa toksycznie na pszczoły. 
 
 
OPIS DZIAŁANIA 
SpinTor 240 SC jest środkiem owadobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej 
zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz 
jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach 
sadowniczych i warzywnych. 
Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy wyłącznie młodych 
liści. Środek jest otrzymywany w wyniku fermentacji bakterii  
Saccharopolyspora spinosa. 
Substancja biologicznie czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a 
następnie do śmierci szkodników. 
Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć szkodnika 
następuje po upływie kilku godzin. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych. 
 
 
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
ROŚLINY ROLNICZE 
ziemniak 
- larwy stonki ziemniaczanej 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 - 0,15 l/ha 
Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe larw. Wyższą z zalecanych dawek stosować w 
przypadku dużej liczebności szkodnika, na wyższe stadia rozwojowe larw i w przypadku bujnej 
naci ziemniaczanej. 
Jeżeli zaistnieje taka konieczność zabieg można powtórzyć. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni 
Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 
 
ROŚLINY WARZYWNE (W GRUNCIE) 
kapusta głowiasta biała 
- bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 



Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 - 0,4 l/ha 
Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic.  
W razie konieczności zabieg powtórzyć. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub na starsze 
stadia rozwojowe gąsienic. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3 
Odstęp między zabiegami: 7 - 10 dni 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha 
 
- wciornastek tytoniowiec 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3 - 0,4 l/ha 
Zabieg wykonać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika, gdy pojawią się pierwsze 
larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. 
W razie konieczności zabieg powtórzyć po ponownym zasiedleniu rośliny przez wciornastka 
(szczególnie wskazane jest przeprowadzenie zabiegu w okresie migracji wciornastka z cebuli na 
kapustę - załamywanie się szczypioru na cebuli). 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy 
występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha 
 
kalafior 
- bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 - 0,4 l/ha 
Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic.  
W razie konieczności zabieg powtórzyć. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz na starsze 
stadia rozwojowe gąsienic. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3 
Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha 
 
brokuł 
- bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 - 0,4 l/ha 



Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic.  
W razie konieczności zabieg powtórzyć. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz na starsze 
stadia rozwojowe gąsienic. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3 
Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha 
 
cebula 
- wciornastek tytoniowiec 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3 - 0,4 l/ha 
Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po 
zauważeniu pierwszych uszkodzeń. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy 
występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 
 
por 
- wciornastek tytoniowiec 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3 - 0,4 l/ha 
Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po 
zauważeniu pierwszych uszkodzeń. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy 
występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 
 
ROŚLINY WARZYWNE (POD OSŁONAMI) 
pomidor 
- wciornastek zachodni 
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:  
0,04 % (40 ml środka w 100 litrach wody) 
Zalecane stężenie dla jednorazowego stosowania:  



0,04 % (40 ml środka w 100 litrach wody) 
Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych.  
W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4 
Odstęp między zabiegami: 7 - 10 dni 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300 - 2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia 
roślin. 
 
ogórek 
- wciornastek zachodni 
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:  
0,04 % (40 ml środka w 100 litrach wody) 
Zalecane stężenie dla jednorazowego stosowania:  
0,04 % (40 ml środka w 100 litrach wody) 
Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych.  
W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4 
Odstęp między zabiegami: 7 - 10 dni 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300 - 2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia 
roślin. 
 
Uwagi: 
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 8° do 25°C. 
2. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również 
dolnej strony liści. 
3. Zabieg wykonać co najmniej na 4 godziny przed spodziewanym deszczem i co najmniej  
12 godzin przed planowanym deszczowaniem plantacji. 
4. Efekt działania środka jest widoczny po kilku dniach od momentu wykonania zabiegu. 
5. Zabieg pod osłonami wykonywać w godzinach wieczornych. 
6. Aby zapobiec zjawisku odporności: 
- środek może być stosowany w sezonie wegetacyjnym nie więcej niż 3 razy w ziemniakach  
i warzywach uprawianych w gruncie oraz 4 razy w warzywach uprawianych pod osłonami. 
Zabiegi wykonać przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o 
odmiennym mechanizmie działania; 
- unikać stosowania środka na następujące po sobie pokolenia szkodnika. Można stosować 
środek kilkakrotnie na to samo pokolenie; 
- jeśli nie można precyzyjnie określić kolejnego pokolenia, nie stosować więcej niż 3 razy w 
zabiegach występujących po sobie i nie dłużej niż 30 dni. 
 
 



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).  
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z 
cieczą użytkową.  
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. 
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz 
mechanicznie wymieszać. 
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 
 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA 
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ 
WPROWADZONE ZWIERZĘTA: NIE DOTYCZY. 
 
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY. 
 
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY 
UPRAWNEJ (okres karencji): cebula, por - 7 DNI, 
kapusta, kalafior, brokuł, pomidor, ogórek, ziemniak - 3 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): NIE DOTYCZY. 
 
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W 
KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: 
NIE DOTYCZY. 
 
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN 
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 
Nosić odpowiednią odzież ochronną. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę. 
 
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. 
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. 
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio 
opryskiwanej. 
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te 
same środki ochrony osobistej. 
W celu uniknięcia zmycia produktu z liści ziemniaka, drzew i warzyw resztki cieczy użytkowej 
oraz wodę użytą do mycia aparatury wypryskać dopiero po obeschnięciu liści. 
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 przypadku uprawy ziemniaka: 
- w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o 
szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. 
Niebezpieczne dla pszczół.  
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w 
czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. 
Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. 
W przypadku uprawy kapusty, kalafiora, brokuła, cebuli lub pora: 
- w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej  
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. 
Niebezpieczne dla pszczół.  
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w 
czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. 
Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. 
W przypadku uprawy pomidora i ogórka (pod osłonami): 
- w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej 
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy pod osłonami, które 
nie zapobiegają przedostawaniu się środków ochrony roślin do środowiska. 
Niebezpieczne dla pszczół.  
Stosowanie pod osłonami możliwe tylko, gdy nie są obecne pszczoły lub inne owady zapylające. 
Unikać narażenia pszczół na działanie środka. 
Niebezpieczny dla stawonogów niebędących celem działania środka.  
Unikać narażenia stawonogów nie będących celem działania. 
 



 
PIERWSZA POMOC 
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
 
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to 
możliwe, pokaż etykietę). 
 
zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż 
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy 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 
 
 
PRZECHOWYWANIE 
Chronić przed dziećmi. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5oC  
i nie wyższej niż 30oC, w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, unikać skrajnych temperatur. 
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
 
Okres ważności - 2 lata 
Data produkcji - ........ 
Zawartość netto - ........ 
Nr partii - ........ 


