
Nexide® 60 CS
Ochrona przed szkodnikami

Unikalna moc płynąca  
z bezpiecznych mikrokapsułek



 UNIKATOWA FORMA
 – MIKROKAPSUŁY

 MECHANIZM DZIAŁANIA

Gamma-cyhalotryna, stanowiąca substancję czynną 
insektycydu Nexide® 60 CS, należy do znanej rolnikom 
grupy pyretroidów. Jej unikatowość stanowi forma 
produktu handlowego – cząsteczki gamma-cyhalotryny 
zamknięte zostały bowiem w mikrokapsułach, które 
w cieczy stanowią zawiesinę (symbol „CS”). 

Forma zawiesiny mikrokapsuł powstała z myślą 
o zwiększeniu zarówno użyteczności i skuteczności środka, 
jak i bezpieczeństwa użytkowników tego insektycydu.  
Nie ma bowiem mowy nawet o mikropyleniu środka,  
a po rozcieńczeniu wodą jest on gotowy do użytku. 

Nexide® 60 CS to jedyny tak stężony insektycyd 
dedykowany producentom zbóż i rzepaku,  
który może być stosowany w znacznie mniejszej  
dawce – zaledwie 50–80 ml/ha.

• Insektycyd ten wobec szkodników o aparatach 
gębowych ssącym i gryzącym działa 
kontaktowo i żołądkowo, na roślinie natomiast 
– powierzchniowo, tzn. po naniesieniu w formie 
opryskania pokrywa skórkę liści, pędów (źdźbeł), 
kwiatostanów nie wnikając do wewnętrznych tkanek. 



• Szybkie działanie
• Wysoka skuteczność w niskiej dawce
• Wydłużony okres działania w porównaniu 

z innymi pyretroidami
• Kontrolowane uwalnianie substancji czynnej
• Lepsza mieszalność z innymi preparatami
• Lepsza odporność na zmywanie
• Bez mikropylenia – zwiększenie bezpieczeństwa 

dla użytkownika 

 KLUCZOWE KORZYŚCI 
UNIKATOWEJ FORMY

• Śladu substancji czynnej nie ma także w soku 
komórkowym rośliny. Szkodnik pobiera środek 
(substancję czynną) podczas poruszania się po 
potraktowanej nią roślinie, czyli przy każdym kontakcie 
z kroplami roztworu środka (działanie kontaktowe), 
a także przy każdej próbie przekłucia kłujką czy 
przegryzienia kutykuli (zwanej też nabłonkiem,  
tj. cienkiej warstwy pokrywającej zewnętrzną ścianę 
komórek epidermy, okrywającej wszystkie organy 
nadziemne roślin).

• Pobrany środek (substancja czynna) w organizmie 
szkodnika oddziałuje na centralny i obwodowy układ 
nerwowy poprzez blokowanie kanałów przewodnictwa 
jonowego w błonach komórek nerwowych. Początkowo 
dochodzi do pobudzenia owada, z czasem do paraliżu 
i śmierci. Pyretroid może również wpływać na procesy 
metaboliczne w komórkach szkodnika. 



ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM 
BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE 
ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ 
NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW 
BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

• Najlepiej jest używać insektycyd Nexide® 60 CS 
wczesną wiosną. Uaktywniające się po zimowym 
spoczynku, jeszcze dość osłabione szkodniki, czy 
populacje powiększające się o nowe, młode formy 
rozwojowe są najbardziej wrażliwe na działanie 
insektycydu. 

• Do zwalczania szkodnika przystępujemy 
w momencie stwierdzenia jego obecności 
w uprawie lub efektów jego żerowania w formie 
nagryzień/ubytków/zjedzenia organów roślinnych, 
nakłuć, itp. 

Wskazany jest monitoring prowadzony przy użyciu barw-
nych – żółtych – tablic lepowych (na które odławiają się 
mszyce, skrzypionki, słodyszki) lub żółtych naczyń chwyt-
nych (do których wyłapuje się chowacze czy słodyszki).

 TERMIN STOSOWANIA



Wykres nr 1
Ocena skuteczności zwalczania słodyszka rzepakowego

Betkowo, woj. wielkopolskie, Polska, 2017 r.
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  Po 1 dniu od zabiegu
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  Po 5 dniach od zabiegu
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 CHRONIONE UPRAWY 
– ZALECENIA STOSOWANIA

Uwaga! W ostatnich dwóch sezonach, ze względu na wzrost średniej temperatury otoczenia o prawie 2°C, łagodne zimy i su-
che, ciepłe przedwiośnia oraz początki wiosny, zarówno mszyce, jak i skrzypionki pojawiają się w łanach zbóż bardzo wcześnie. 
Szybko też rusza wegetacja i przebiega wzrost oraz rozwój zbóż. Nie należy przekraczać temperatury uprawy 20 stopni.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, 
pszenżyto ozime, żyto ozime 

– zwalczanie mszycy zbożowej i skrzypionek

BBCH 7537

Nexide® 60 CS
BBCH 37–75 (50–80 ml/ha)



Nexide® jest znakiem towarowym FMC Corporation 
i podmiotów stowarzyszonych.

Rzepak ozimy

– zwalczanie chowacza brukwiaczka, 
chowacza czterozębnego, 
słodyszka rzepakowego 

Rzepak jary 

– zwalczanie chowacza brukwiaczka, 
chowacza czterozębnego, 
słodyszka rzepakowego 

BBCH
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Nexide® 60 CS
 (50–80 ml/ha)

chowacz 
brukwiaczek

Nexide® 60 CS
 (50–80 ml/ha)

chowacz czterozębny

Nexide® 60 CS
 (50–80 ml/ha)

słodyszek rzepakowy

Nexide® 60 CS
(50–80 ml/ha)

słodyszek 
rzepakowy



 GROŹNE SZKODNIKI  
W ZBOŻACH I RZEPAKU
Mszyce
• Zagrożenie bezpośrednie – wysysają soki roślinne, 
a przez to ogładzają rośliny.
• Zagrożenie pośrednie – jako wektory wirusów 
rozprzestrzeniają groźne dla roślin choroby, na które  
nie ma antidotum.

W efekcie dochodzi do znacznej redukcji plonu ziarna 
i pogorszenia jego jakości użytkowej.



Skrzypionki
• Obecność kopulujących chrząszczy to sygnał, że zabieg 
zwalczający trzeba przeprowadzić w przeciągu najbliższych 
tygodni (ciepła i słoneczna pogoda przyspiesza proces 
składania jaj i emriogenezę, chłody – spowalniają procesy 
rozwojowe). 
• Trzeba więc dodatkowo obserwować przebieg pogody 
i jej prognozy. 

Nie wolno dopuścić do żerowania larw, które zjadając 
tkankę liści znacznie ograniczają powierzchnię 
asymilacyjną, a wszelkie uszkodzone miejsca stają się 
łatwą drogą infekcji dla patogenów.



Chowacze
• Najbardziej szkodliwy jest chowacz czterozębny, którego 
samice składają jaja do ogonków liściowych, a wylęgające 
się larwy żerując drążą w nerwach chodniki, następnie 
przedostają się do pędów dokonując podobnych szkód. 
W efekcie zaburzony zostaje transport składników 
pokarmowych, wody i asymilatów w roślinie. Uszkodzone 
tkanki są porażane przez patogeny. Wszystko to wpływać 
może na zamieranie silnie uszkodzonych organów, 
zmniejszenie plonowania i pogorszenie jakości plonu. 
• Do zwalczania chrząszczy przystępujemy w momencie 
przekroczenia progów szkodliwości, tj. jeśli podczas 
3 kolejnych dni stwierdzimy 20 chrząszczy w żółtym 
naczyniu lub 6 chrząszczy na 25 roślinach. Podczas tego 
zabiegu zwalczone zostaną także chrząszcze chowacza 
brukwiaczka, jeśli znajdą się w uprawie. 



Słodyszek rzepakowy
• Ochronę należy poprzedzić monitoringiem prowadzonym 
regularnie już od fazy zwartego kwiatostanu rzepaku, gdy 
pąki są jeszcze zamknięte. Obecność 1, 2 chrząszczy na 
kwiatostanie jednej rośliny, zwiększająca się z każdą kolejną 
bytnością i kontrolą plantacji powinna być sygnałem do 
rozpoczęcia zabiegów ochronnych.
• Chrząszcze wgryzają się do pąków, żerując w nich 
uszkadzają słupek i pylniki kwiatu co uniemożliwia 
prawidłowe zapylenie, w efekcie nie dochodzi do 
zapłodnienia i powstawania łuszczyn. Zniszczenie pąków 
w kwiatostanie skutkuje nierównomiernością rozłożenia 
łuszczyn, nieprawidłowym ich dojrzewaniem, często 
pękaniem i osypywaniem się nasion. 
• Rzepak jary bywa silniej uszkadzany przez słodyszka niż 
ozimy. Naruszenie/ogryzienie pąków, w warunkach 
zwiększonej wilgotności i opadów występujących 
w okresie kwitnienia rzepaku, prowadzi do porażenia 
kwiatostanów i tworzących się łuszczyn przez sprawcę 
szarej pleśni. 



Rejestracja Zezwolenie MRiRW nr R-198/2019 z dnia 27.11.2019 r.

Substancja czynna gamma-cyhalotryna

Grupa chemiczna grupa IRAC 3A – pyretroidy  

Uprawy pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy, rzepak jary*

Zwalczane szkodniki
mszyca zbożowa [Sitobion (Sitobion) avenae], skrzypionki (Oulema melanopus, 
Lema cyanella), chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi), chowacz czterozębny 
(Ceutorhynchus pallidactylus, syn. C. quadridens), słodyszek rzepakowy (Brassicogethes 
aeneus, syn. Meligethes aeneus)

Zalecana dawka 50–80 ml/ha

Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym 1

 PROFIL PRODUKTU

* stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Wykres nr 2 – ilość produktu i substancji czynnej niezbędnej do uzyskania skutecznego działania w zwalczaniu szkodników

acetamipryd lambda-cyhalotryna
Nexide®Nexide®

Ilość substancji 
czynnej (g) na ha
Dawka na ha

0,12 kg/ha0,12 kg/ha
0,08 l/ha

0,06 l/ha

Nexide® 60 CS to jedyny tak stężony insektycyd dedykowany producentom zbóż i rzepaku, który może być 
stosowany w znacznie mniejszej dawce – zaledwie 50-80 ml/ha
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FMC Agro Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 
tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl
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