MOSPILAN 20 SP
INSEKTICIDAS
Veiklioji medžiaga:
Produkto forma:

acetamipridas 200 g/kg
vandenyje tirpūs milteliai

MOSPILAN 20 SP yra chlornikotinilų grupės insekticidas, kontaktinio ir sisteminio
poveikio, skirtas profesionaliam naudojimui apsaugant obelis, kriaušes, nuo kenkėjų
(vaisėdžių, lapsukių, amarų, žiedgraužių, gumbauodžių, pjūklelių) ir bulves nuo kolorado
vabalų. Insekticidas taip pat pasižymi translaminariniu veikimu, ir ilgalaikiu efektyvumu
prieš įvairaus kenkėjus įvairiuose jų augimo tarpsniuose.
Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui

KENKSMINGAS
DĖMESIO!
Kenksmingas prarijus.
Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus.
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus nenaudoti augalų apsaugos produkto
augalų žydėjimo metu.
Pakuotė:
Registracijos Nr.:
Pagaminimo data:
Siuntos Nr.:
Galiojimo laikas:

60 g, 250 g
0267I/06
žiūrėti ant pakuotės
žiūrėti ant pakuotės
2 metai

Registracijos savininkas:
Nisso Chemical Europe GmbH
Berliner Alle 42, 40212 Dusseldorf
Vokietija
Tel.: (49) 211-130 66 860
Faks.: (49) 211-328 231

Importuotojas :
Berner Eesti OU
Jonalaukio k.
Ruklos sen.Jonavos raj. LT 55296
Tel./faks: +370 8 349 56248

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATOS IR APLINKAI
RIZIKOS, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
MOSPILAN 20 SP – sisteminio ir translaminarinio veikimo insekticidas. Naikina įvairaus
amžiaus kenkėjus soduose bei bulvėse. Patekęs į kenkėjo organizmą pažeidžia jo centrinę
nervų sistemą. Pasižymi stipriu translaminariniu veikimu: užpurkštas ant augalo dalies greitai
išplinta po visą augalą, dėl to insekticidas ilgą laiką yra efektyvus net ir labai vešliuose
bulvių pasėliuose bei sodo augaluose, kur nėra įmanomas visos lapijos apipurškimas.
Insekticidas pasižymi greitu veikimu.
Naudojimas
Naudojimo
norma kg/ha
0,125-0,25

0,05-0,07

Augalas

Kenkėjai

Apdorojimo laikas

Obelys,
kriaušės

Vaisėdžiai,
lapsukiai,
amarai,
žiedgraužiai,
gumbauodžiai,
pjūkleliai

Purškiama vegetacijos metu:
nuo žiedgraužių – pumpurų
skleidimosi pradžioje, kai žalių lapų
viršūnėlės vos matomos,
nuo vaisėdžių – vaisių užuomazgoms
esant graikiško riešuto dydžio,
nuo pjūklelių –žiedpumpurių
rausvėjimo pabaigoje,
nuo lapsukių ir amarų – pradėjus plisti
kenkėjams.
Purškiama vegetacijos metu

Bulvės

Kolorado
vabalai
*didesnę normą naudoti kenkėjams gausiai išplitus

Obelys ir kriaušės
Tirpalo kiekis: 700 – 1000 l/ha
Purškiama ne daugiau kaip 2 kartus kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 dienų.
Bulvės
Tirpalo kiekis: 300 – 600 l/ha
Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 7 dienos.
Oro sąlygos purškimo metu
MOSPILAN 20 SP efektyvus naudojant jį 5–350C temperatūroje ir esant 20–95 % santykinei
oro drėgmei. Dėl spartaus produkto įsiskverbimo į augalą, po pusvalandžio nulijęs lietus
neturi įtakos insekticido veikimui.
Tirpalo paruošimas
Pripildyti purkštuvo talpą iki ¼ vandens. Supilti reikiamą produkto kiekį ir išmaišyti. Po to
supilti likusį vandens kiekį ir gerai išmaišyti. Neruoškite tirpalo daugiau nei reikia vienos
dienos poreikiams.
Aplinkos apsauga
Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, produkto ir tirpalo likučiais ar
vandeniu, kuriuo plovėte purkštuvą ar pakuotę.
Saugojimas
Laikykite produktą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo
taroje.
Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, gyvulių pašaro ir trąšų.
Saugokite nuo vaikų.

Pirmoji pagalba
Visais atvejais, apsinuodijus šiuo insekticidu, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Laukdami gydytojo atlikite veiksmus:
Patekus į akis, gausiai plauti vandeniu mažiausiai 5 min.
Prarijus sukelti vėmimą duodant išgerti vieną/dvi stiklines vandens arba pieno.
Patekus ant odos, nuvilkti pesticidu apipurkštus drabužius, apipurkštas kūno vietas kruopščiai
nuplauti vandeniu ir muilu.
Įkvėpus pesticidų, nukentėjusįjį paguldyti gryname ore patogioje kvėpuoti pozicijoje.
Asmeninė apsauga
Kvėpavimo takų apsauga – naudokite respiratorių saugantį nuo dulkių.
Rankų apsauga – mūvėkite pirštines. Pirštinių išorės medžiaga turi būti iš gumos ir vinilo
chlorido, o vidus – iš medvilnės.
Akių apsauga – mūvėkite apsauginius akinius.
Odos apsauga – dėvėkite tinkamus darbo drabužius, rankų apsaugą (pirštines) ir apsauginius
batus.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
852362052.
Tuščių pakuočių sunaikinimas
Tuščias pakuotes išplauti. Paplavas supilti į purkštuvo talpą ir išpurkšti. Tuščias pakuotes
sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti tuščių pakuočių
kitiems tikslams.
Teisiniai aspektai
Gamintojas garantuoja preparato kokybę, jei jis buvo gautas originalioje gamyklinėjė
pakuotėje,saugomas laikantis nurodymų. Dauguma faktorių, pvz., oro sąlygos, dirvožemio
tipas, atsparumas, naujos veislės, purškimo technika ir kita gali įtakoti preparato efektyvumą
purškimo metu. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei šie faktoriai turėjo įtakos preparato
efektyvumui. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus netinkamai
naudojant preparatą.

