
 

Etykieta Kohinor 200 SL, załącznik do decyzji MRiRW 1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 118/2016d z dnia 26.02.2016 r. 
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 40/2009 z dnia 09.04.2009 r. 
 

Posiadacz zezwolenia:  
Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, infolinia:  
+ 48 (22) 395 66 66, fax +48 (22) 395 66 67, e - mail:biuro@adama.com, www.adama .com 

 
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie: 
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel. +48 (63) 240 01 18, Fax. +48 (63) 240 
01 18 wew. 136, e- mail:  biuro@pakon-konin.pl 

2. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 - 002 Suchy 
Las, tel. +48 (61) 297 26 00,   +48 (61) 812 51 13; fax  +48 (61) 297 26 02; e - mail: 
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl 

3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 - 870 Błonie, tel. +48 (22) 731 50 82, fax: +48 
(22) 725 54 01, www.whlogistics.pl 

K O H I N O R   200   SL 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
Zawartość substancji czynnej:  

imidachlopryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów)  - 200 g w 1 litrze środka. 
 
Substancja niebezpieczna, niebędąca substancją czynną: 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on 
 

Zezwolenie MRiRW nr R - 40/2009 z dnia 09.04.2009 r., 
zmienione decyzją MRiRW nr R- 32/2010d z dnia 28.01.2010 r., 

decyzją MRiRW nr R - 91/2011d z dnia 31.03.2011 r., 
decyzją MRiRW nr R - 170/2013d z dnia 26.07.2013 r., 
decyzją MRiRW nr R - 20/2014d z dnia 30.01.2014 r., 
decyzją MRiRW nr R - 283/2014d z dnia 08.08.2014 r., 
decyzją MRiRW nr R - 70/2015d z dnia 06.02.2015 r., 
decyzją MRiRW nr R-  32/2016d z dnia  19.01.2016 r., 

oraz decyzją MRiRW nr R - 118/2016d z dnia 26.02.2016 r.  
 

 

 
 
 
UWAGA 
H410 - 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. 
P391 – Zebrać wyciek. 

OPIS DZIAŁANIA 

KOHINOR 200 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego  
do sporządzania roztworu wodnego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony  
do zwalczania szkodników ssących i gryzących w chmielu, tytoniu, kapuście głowiastej,  
w pomidorze pod osłonami, ogórku i w roślinach ozdobnych w szklarniach.  
W roślinie działa systemicznie. 
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STOSOWANIE ŚRODKA 

CHMIEL 
mszyca śliwowo-chmielowa  
 
OPRYSKIWANIE 
Zalecane stężenie: 0,018% (18 ml środka w 100 litrach wody). 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia 
roślin na plantacji. 
Zabieg wykonać przed kwitnieniem chmielu, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na jednym 
liściu wynosi 50-100 sztuk, a po kwitnieniu 5-10. 

TYTOŃ 
mszyce, wciornastki  
PODLEWANIE 
Zabieg podlewania można wykonać dwoma metodami:  

I metoda  

rozsadnik 
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) 
Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin. 
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem 
rozsady na plantacje.  

plantacja 
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 litrach wody).  
Stosować 100 ml cieczy pod roślinę.  
Podlewać rozsadę po wysadzeniu na plantację.  

II metoda  

rozsadnik  
pierwszy zabieg 
Zalecane stężenie 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) 
Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin. 
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem 
rozsady na plantacje.  
drugi i trzeci zabieg  
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody). 
Stosować każdorazowo 12,5 l cieczy użytkowej na 1000 roślin.  
Zabiegi wykonać w przeciągu dwóch dni na 2-3 dni przed wysadzeniem rozsady na plantację.  
 
KAPUSTA GŁOWIASTA 
Podlewanie rozsady  
mszyca kapuściana 
Zalecane stężenie: 0,025%. (25 ml środka w 100 litrach wody) 
Stosować 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę.  
Zabieg wykonać na 2 dni przed wysadzeniem (w przypadku rozsady produkowanej w multi 
platach) lub w 7 dni po wysadzeniu rozsady na polu. 
 
POMIDOR POD OSŁONAMI, OGÓREK W SZKLARNI 
mączlik szklarniowy (formy dorosłe i larwy).  
Zalecane stężenie: 0,075%. (75 ml środka w 100 litrach wody) 
Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia 
roślin. 
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ROŚLINY OZDOBNE W SZKLARNI 

KAWA ARABSKA 
wełnowiec cytrusowiec 
Zalecane stężenie: 0,125% (125 ml środka w 100 litrach wody). 
Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach. 

GERBERA 
wciornastek zachodni 
Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody). 
Stosować po wystąpieniu szkodnika  
 
mączlik szklarniowy  
Zalecane stężenie: 0,08%. (80 ml środka w 100 litrach wody).  
Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach. 

CYKLAMEN PERSKI 
larwy wciornastka kwiatowca 
Zalecane stężenie: 0,075%-0,125% (75-125 ml środka w 100 litrach wody) 
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku 
dużego nasilenia szkodnika. 

SĘPOLIA FIOŁKOWA 
larwy wciornastka zachodniego 
Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody) 
Stosować po wystąpieniu szkodnika.  

RÓŻA 
mszyca smugowa 
Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody). 
Stosować po wystąpieniu szkodnika.  

FUKSJA, ANTURIUM 
mszyca ziemniaczana 
Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody). 
Stosować po wystąpieniu szkodnika.  
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin. 

UWAGI 

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C. 
2. Przed zastosowaniem środka na ogórki i rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz 

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

3. W przypadku stosowania środka w formie oprysku w celu ochrony pszczół i innych owadów 
zapylających nie stosować: 
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, 
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, 
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może 
się rozpocząć przed upływem okresu prewencji. 

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. Opróżnione opakowania 
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, 
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika 
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.  
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W przypadku przerw w opryskiwaczu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz 
użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.  

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY 

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu 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. 

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te 
same środki ochrony osobistej. 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane 
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej 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 oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem 
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania 
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: 

Niebezpieczny dla pszczół. 
W przypadku stosowania środka w formie oprysku w celu ochrony pszczół i innych owadów 
zapylających nie stosować: 

- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, 
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, 
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może 
się rozpocząć przed upływem okresu prewencji. 

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 cieczy użytkowej na powierzchni roślin 
dla pszczół - 21 DNI (stosowanie w formie oprysku) 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji): 

pomidor, ogórek  - 3 dni 
kapusta głowiasta- 7 dni 
rośliny ozdobne – nie dotyczy  
chmiel, tytoń – nie dotyczy  

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY 
ROŚLIN I OPAKOWANIA 

Chronić przed dziećmi. 
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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 - 30o C. 
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 - ........ 


