
 

Etykieta środka ochrony roślin Hector Max 66,5 WG, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 837/2020d z dnia 01.12.2020 r.  
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 108/2014 z dnia 10.07.2014 r. 

 
Posiadacz zezwolenia: 
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, tel.:+48 22 
548 7300, fax: 22 5487309, e-mail: biuro@corteva.com, www.corteva.pl 
 
 

H E C T O R   MAX  66,5  WG 
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 

 
Zawartość substancji czynnych:  
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 9,2% (92 g/kg) 
HRAC B 
rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 2,3% (23 g/kg) 
HRAC B 
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego ) – 55,0% (550 g/kg) 
HRAC O 

 
 

Zezwolenie MRiRW nr R - 108/2014 z dnia 10.07.2014 r. 
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 837/2020d z dnia 01.12.2020 r. 

 
 

 
 
 
 
Uwaga 
 
H319 - Działa drażniąco na oczy. 
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. 
 
P264 – Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu. 
P280 – Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. 
 
OPIS DZIAŁANIA 
Hector Max 66,5 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania 
zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania 
jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate), perzu oraz niektórych 
chwastów dwuliściennych w kukurydzy.  
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 
 
DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie 
poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Wzrost 
chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje 
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stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu 
zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode intensywnie rosnące chwasty. Ciepła                      
i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić. 
 
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, 
komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, rdest plamisty, rumian polny, szarłat 
szorstki. 
Chwasty średnio wrażliwe: psianka czarna, rdest powojowy. 
Chwasty odporne: skrzyp polny, odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych 
fazach rozwojowych (powyżej 6 liści). 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 
Kukurydza 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 440 g/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 330-440 g/ha.  
Środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12 - 16), gdy: 
- większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm, 
- rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia, 
- większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści. 
Wyższą z zalecanych dawkę stosować w wypadku występowania psianki czarnej oraz przy 
intensywnym zachwaszczeniu. 
 
Hector Max 66,5 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Vivolt w stężeniu 0,1% (100 ml 
/100 l wody). 
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 
NASTĘPSTWO ROŚLIN 
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można 
uprawiać kukurydzę lub zboża ozime (przed siewem należy przeprowadzić orkę). W roku,  
w którym zastosowano Hector Max 66,5 WG nie można uprawiać pomidorów i tytoniu. 
Wiosną i jesienią następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ 
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ  
1. Po zastosowaniu środka na niektórych odmianach kukurydzy mogą wystąpić przemijające 
objawy fitotoksyczności.  
2. Warunki niekorzystne dla wzrostu i rozwoju kukurydzy w okresie poprzedzającym zabiegi 
jak i po zabiegu mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów fitotoksyczności. 
3. Środka nie stosować: 

- w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych, 
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów (lub ciągłych opadów), na rośliny, 

których wzrost został zahamowany. Zabieg można wykonać po wznowieniu 
intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy (gdy zostanie odbudowana powłoka 
woskowa), 

- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC oraz podczas silnego 
nasłonecznienia, 

- gdy różnice temperatur między dniem a nocą są większe niż 17oC, 
- na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, przymrozek, mróz, 

nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki 
powodujące osłabienie wzrostu (stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa 
ryzyko wystąpienia i wpływu wymienionych czynników stresowych), 

- na mokre rośliny (rosa, deszcze), 
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- gdy przewiduje się wystąpienie opadu w przeciągu 3 godzin po zabiegu. 
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. 

 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ  
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. 
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie 
wstrząsnąć (wymieszać). Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką 
(lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza 
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej 
ilości ciągle dokładnie mieszając. W ostatniej kolejności dodać środek wspomagający Vivolt. 
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. 
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać 
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. 
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości 
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed 
użyciem w innych roślinach niż kukurydza. 
 
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ  
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. 
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 
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. 
 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:  
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
 
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: 
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. 
 
Zebrać rozsypany produkt.  
 
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej  
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. 
 
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 
 
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano 
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: 
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 
 
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji): 
Nie dotyczy 
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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 
 
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 w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu w pojemniku szczelnie 
zamkniętym, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. 
 
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              - ........ 
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