
1 
 

                            Etykieta środka ochrony roślin Express SX 50 SG 

Posiadacz zezwolenia: 
FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00 – 120 Warszawa, tel.: 22 397 17 86, 
www.fmcagro.pl 
 
Producent środka ochrony roślin: 
FMC International Switzerland Sarl, Chemin de Blandonnet 8, CH-1214 Vernier, Konfederacja 
Szwajcarska. 
 
 

EXPRESS SX 50 SG 
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
 
Zawartość substancji czynnej:  
tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50%. 
 
 

Zezwolenie MRiRW nr R - 81/2022 z dnia 12.07.2022 r.  
 
 

 

Uwaga 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub 

narażenie powtarzane. 
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. 

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną.  
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. 
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 

lekarza. 
 Zebrać rozsypany produkt 
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OPIS DZIAŁANIA  

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie rozpuszczalnego 
w wodzie mikrogranulatu. 
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylu zaliczana jest do grupy 2 
(dawnej grupy B). 
 
DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej 
(ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym 
do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. 
Środek głównie pobieranym przez liście, częściowo przez korzenie chwastów. 
Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14 - 21 dni od zastosowania środka.  
Express SX 50 SG najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty (od liścieni do 
fazy 6 liści).  
Express SX 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność 
rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny 
dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło.  
Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża. Susza lub 
ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.  
 
Chwasty wrażliwe gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak 

polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, 
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne 

Chwasty średniowrażliwe fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowy. 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 

Środek przeznaczony do stosowania przy samobieżnych lub ciągnikowych użyciu 
opryskiwaczy polowych. 
 
Pszenica ozima 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 35 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC 
w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody). 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 35 g/ha środka + adiuwant Trend 90 
EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody). 
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym 
nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej. 

Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w 
źdźbło (BBCH 32). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.  

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 
Pszenżyto ozime 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 37,5 g/ha środka + adiuwant Trend 90 
EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody). 



3 
 

                            Etykieta środka ochrony roślin Express SX 50 SG 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 37,5 g/ha środka + adiuwant Trend 90 
EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody). 
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym 
nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej. 

Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło 
(BBCH 32). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.  
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 
Pszenica jara, jęczmień jary  

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC 
w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody). 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha środka + adiuwant Trend 90 
EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody). 
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym 
nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej. 

Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło 
(BBCH 32), najlepiej w fazie 2-4 liści chwastów. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.  
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN  
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH 

 
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin  

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik 
 
Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki 
chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to 
jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych 
informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany 
w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem 
zezwolenia lub jego przedstawicielem. 
 
Słonecznik zwyczajny – odmiany tolerancyjne na tribenuron metylowy 

a) Zabieg jednorazowy 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC 
w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody). 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 45 – 60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 
EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).  

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym 
nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej. 

Termin stosowania: Środek stosować do fazy 8 liści słonecznika (BBCH ≤ 18). 
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Liczba zabiegów: 1. 

Lub  

b) Zabieg w systemie dawek dzielonych 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC 
w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody). 

Liczba zabiegów: 2. 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 4 liści słonecznika (BBCH 12 -
14). 
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

UWAGA: 
Przed zastosowaniem środka zaleca się wykonanie na kilku roślinach pielęgnowanej odmiany 
słonecznika próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia 
roślin lub skontaktować się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu wprowadzającego daną 
odmianę słonecznika do obrotu. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA 
 
1. Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu 

zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka. 
2. Strategia zarządzania odpornością 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy 
należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: 

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –
stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne 
zwalczanie chwastów, 

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do 
panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków 
dominujących i progów szkodliwości, 

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych 

chwastów (o różnym mechanizmie działania), 
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu 

wegetacyjnego rośliny uprawnej, 
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i 

nasilenia chwastów, 
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp., 
– używać kwalifikowanego materiału siewnego, 
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego 

chwastów na inne stanowiska, 
– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, 
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, 

posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 
3. Środka nie stosować: 

– na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie, 
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– łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie, 
– w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin bobowatych, 
– na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby. 

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

 
OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN 

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

Nie wymagany 

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN 

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach 
agrotechnicznych. 
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można 
uprawiać zboża, w tym kukurydzę. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW 
ORAZ OSÓB POSTRONNYCH 

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. 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka. 
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) w trakcie przygotowywania 
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. 
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 

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.   
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.  
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.  
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.  
 
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska. 
 
W przypadku pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o 
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.  
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 
 
W przypadku słonecznika zwyczajnego 
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W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o 
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.  
W celu ochrony roślin oraz stawonogów, niebędących celem działania środka, konieczne jest 
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości: 
– 20 m przy stosowaniu dawki 60 g/ha lub 10 m przy stosowaniu dawki dzielonej 30 g/ha 
– 10 m przy stosowaniu dawki 60 g/ha lub 5 m przy stosowaniu dawki dzielonej 30 g/ha z 

równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas 
zabiegu o 50% lub, 

– 5 m przy stosowaniu dawki 60 g/ha lub 3 m przy stosowaniu dawki dzielonej 30 g/ha z 
równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas 
zabiegu o 75% lub, 

– 3 m przy stosowaniu dawki 60 g/ha lub 1 m przy stosowaniu dawki dzielonej 30 g/ha z 
równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas 
zabiegu o 90%. 

 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA 
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA 

Chronić przed dziećmi.  
Środek ochrony roślin przechowywać: 
– w oryginalnych opakowaniach,  
– w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska 

oraz dostęp osób trzecich, 
– w temperaturze 0oC - 30oC. 
 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych 
celów.  
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego 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 złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza 
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.   
 
 
Okres ważności – 3 lata  
Data produkcji - ........  
Zawartość netto - ........  
Nr partii - ........  


