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Posiadacz zezwolenia: 
SBM Développement SAS, 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Republika Francuska. 
 
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: SBM Life Science Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.:+48 22 
635 46 44 
 
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
DELTAM AL 

 
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych 

 
 
Zawartość substancji czynnej: 
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,0075 g/l (0,00075%) 
 

 
Zezwolenie MRiRW nr R-5/2014wu z dnia 02.06.2014 r. 

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-809/2019d z dnia 30.10.2019 r.  
 

 
UWAGA 
 
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
EUH208-Zawiera 5-chloro-2-metylo-izotiazol-3-on/2-metylo-izotiazol-3-on. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej. 
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 
zgodnie z instrukcją użycia. 
P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.  
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu  

 
OPIS DZIAŁANIA 
Deltam AL to środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego stosowania o działaniu 
żołądkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w hobbystycznej 
uprawie roślin ozdobnych w pomieszczeniach zamkniętych, w gruncie i pod osłonami oraz w 
amatorskiej uprawie warzyw (pod osłonami i w gruncie).  
Środek jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 
 
Roślinę należy opryskać, aż do jej całkowitego zwilżenia pokrywając środkiem również dolną 
stronę liści. 
 
ROŚLINY OZDOBNE (W GRUNCIE I POD OSŁONAMI)  
róża i inne rośliny ozdobne. 
mszyce, mączliki, gąsienice motyli, poskrzypka liliowa 
Termin stosowania: 
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Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. 
W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 7 dni. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni 
 
ROŚLINY WARZYWNICZE (POD OSŁONAMI)  
Pomidor, ogórek, cukinia  
mączlik szklarniowy 
Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby 
zabieg powtórzyć po upływie 7 dni. 
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 4 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni 
 
ROŚLINY WARZYWNICZE (W GRUNCIE) 
 
Pomidor 
mszyce 
Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby 
zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni 
 
Fasola, fasola szparagowa, bób.  
mszyce, oprzędziki 
Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby 
zabieg powtórzyć po upływie 14 dni. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni 
 
Brokuł, kalafior, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta głowiasta.  
mszyca kapuściana, larwy bielinka kapustnika i bielinka rzepnika  
Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby 
zabieg powtórzyć po upływie 14 dni. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni 
 
Brukselka 
mszyca kapuściana, larwy bielinka kapustnika i bielinka rzepnika 
Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby 
zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni 
 
Sałata  
mszyce, błyszczka jarzynówka 
Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby 
zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni 
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SPOSÓB UŻYCIA           
1. WSTRZĄSNĄĆ BEZPOŚREDNIO PRZED UŻYCIEM  
2. Przekręcić dyszę do pozycji „ON” 
3. Po użyciu przekręcić dyszę do pozycji wyjściowej „OFF” 
4. Opryskiwać liście i pędy z odległości 15-30 cm, aż do ich całkowitego zwilżenia.  
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ 
ROLNICZĄ 
Środka nie należy stosować w odstępach krótszych niż rekomendowane w etykiecie. Nie 
należy przekraczać maksymalnej liczby zabiegów. W przypadku wykonywania kolejnych 
zabiegów lub ponownego pojawienia się szkodników stosować przemiennie preparaty 
z innych grup chemicznych. Unikać wykonywania zabiegów trakcie kwitnienia. 
Zabieg najlepiej wykonywać wczesnym rankiem lub wieczorem. Nie opryskiwać w pełnym 
słońcu i na roślinach silnie przesuszonych. 
Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od obszarów poddanych działaniu 
środka do momentu jego wyschnięcia. 
W przypadku obecności w populacji mszycy lub mączlika szklarniowego form odpornych 
skuteczność środka może być niewystarczająca. 
Zaleca się wykonanie na każdej uprawianej odmianie roślin próbnego zabiegu w celu 
sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia zwłaszcza przed zastosowaniem środka na 
większą skalę lub na szczególnie cenną kolekcję roślin.  
   
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:  
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu. 
Unikać zanieczyszczenia skóry. 
Umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po stosowaniu. 
 
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: 
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.  
Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. 
 
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano 
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: 
Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od obszarów poddanych działaniu środka do 
momentu jego wyschnięcia. 
  
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji): 
rośliny ozdobne - nie dotyczy 
pomidor, ogórek, cukinia - 3 dni 
fasola, fasolka szparagowa, bób, kapusta głowiasta, brokuł, kalafior, kapusta włoska, kapusta 
pekińska, brukselka, sałata – 7 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 
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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. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Chronić przed mrozem. 
 
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 połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę. 
 
 
Okres ważności - 2 lata 
Data produkcji - ........ 
Zawartość netto - ........ 
Nr partii - …… 
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