KARATE SPRAY
A16082A
Insekticidas
Veiklioji medžiaga: lambda-cihalotrinas 0,015g/l (0,0015%)
Produkto forma: mikrokapsulių emulsija (ME), paruošta naudojimui
Karate Spray – plataus veikimo spektro insekticidas, pasižymintis kontaktiniu ir vidiniu veikimu bei
atbaidančiu (repelentiniu) poveikiu. Insekticidas priklauso sintetinių piretroidų cheminei grupei.
Naudojamas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti daržo ir dekoratyviniuose augaluose.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
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 vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens
telkinių ir melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves,
vaiskrūmius, dekoratyvinius augalus ir 10 metrų apsaugos zoną purškiant vaisius ir daržoves, kurių
aukštis >50 cm, iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo
metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pakuotė: 750 ml, 1 l, 3 l.
Registracijos Nr. AS2-90I(2019)
Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai.
Registracijos savininkas: Syngenta Polska Sp. z o.o.,
Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polska
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija
Atstovas Lietuvoje: tel. +370 52420017, faks. + 370 52420025

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Karate Spray  plataus veikimo spektro insekticidas, pasižymintis kontaktiniu ir vidiniu veikimu bei
atbaidančiu (repelentiniu) poveikiu. Insekticidas priklauso sintetinių piretroidų cheminei grupei.
Naudojamas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti daržo ir dekoratyviniuose augaluose.
NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS
Norma: 500 ml/10 m2
Purškimo laikas: Karate Spray naudojamas pasirodžius pirmiesiems kenkėjams arba pastebėjus
pirmuosius pažeidimus ant augalų. Produktas efektyvus išlieka iki 3 savaičių.
Didžiausias purškimų skaičius: 2
Intervalas tarp purškimų: 14-21 dienos

Augalai
Brokoliai
Žiediniai kopūstai
Briuseliniai
kopūstai
Gūžiniai kopūstai

Morkos
Pastarnokai
Ropės
Griežčiai

Gumbiniai
salierai1
Ridikėliai

Kenkėjai
Kopūstinis baltukas (Pieris brassicae),
Ropinis baltukas (Pieris rapae)
Kopūstinė kandis (Plutella xylostella )
Kopūstinis pelėdgalvis (Mamestra brassicae)
Kopūstinis amaras (Brevicoryne brassicae)
Kopūstinis gumbauodis (Contarinia nasturtii)
Kopūstinis baltukas (Pieris brassicae)
Ropinis baltukas (Pieris rapae)
Kopūstinė kandis (Plutella xylostella )
Kopūstinis pelėdgalvis (Mamestra brassicae)
Kopūstinis amaras (Brevicoryne brassicae)
Gaminis žvilgūnas (Autographa gamma )
Kopūstinis gumbauodis (Contarinia nasturtii)
Morkinė musė (Chamaepsila rosae)

Laikas nuo
paskutinio purškimo
iki derliaus nuėmimo
dienomis
7

14

14

Kopūstinis baltukas (Pieris brassicae)
Ropinis baltukas (Pieris rapae)
Kopūstinė kandis (Plutella xylostella )
Kopūstinis pelėdgalvis (Mamestra brassicae)
Kopūstinis amaras (Brevicoryne brassicae)
Kopūstinis gumbauodis (Contarinia nasturtii)
Morkinė musė (Chamaepsila rosae)

14

Kopūstinis baltukas (Pieris brassicae)
Kopūstinis pelėdgalvis (Mamestra brassicae)
Kopūstinė kandis (Plutella xylostella )
Kopūstinis amaras (Brevicoryne brassicae)
Kopūstinis gumbauodis (Contarinia nasturtii)

7

14

Pomidorai

Gaminis žvilgūnas (Autographa gamma)

3

Prieskoniniai
augalai (laiškiniai
česnakai,
bazilikai,
čiobreliai, lapiniai
salierai1,
petražolės,
rozmarinai,
šalavijai)
Dekoratyviniai
augalai, gėlės

Amarai (Aphis spp.)
Drugių vikšrai

10

Amarai (Aphis spp.)
Baltukai (Pieris spp.)
Paprastasis grambuolys (Melolontha melolontha)
(vabalo stadijoje)
Sodinis grambuoliukas Phyllopertha horticola) (vabalo
stadijoje)
1
Karate Spray negalima naudoti lapkotiniuose salieruose.
Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų.

-

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Produktas geriausiai veikia, kai oro temperatūra žemesnė nei 20 °C. Jei dieną temperatūra yra aukštesnė,
rekomenduojama purkšti vakare.
Nepurkšti šlapių augalų. Purškiant svarbu tolygiai padengti visą augalo paviršių.
Prieš naudojant Karate Spray didesniame plote, pirmiausiai rekomenduojama išbandyti mažesniame
plotelyje ir įvertinti augalų jautrumą insekticidui.
Praėjus 1 valandai po purškimo, lietus insekticido veiksmingumui įtakos neturi.
PURŠKIMAS
Prieš naudojimą produktą gerai suplakite. Pasukite purkštuką į purškimo padėtį, nukreipkite į augalą, kurį
reikia apdoroti. Kad produkto poveikis būtų geras, purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų. Po naudojimo įsitikinkite,
kad purkštukas grąžintas į padėtį "Išjungta".
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +20°C arba vėjo greitis yra
didesnis nei 3 m/s.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS
Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais
teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dėmesio! Per vieną dieną žmogui galima purkšti ne ilgiau kaip 2 valandas.
Purškiant produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei
rekomenduojama apsaugines pirštines (pvz., polivinilchloridines, latekso ar kt.).
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis
neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus

drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.
Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti
ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su
muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml)
vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba
etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
LAIKYMAS
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje,
vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne
žemesnėje negu 0C ir ne aukštesnėje negu + 35C temperatūroje. Laikant neatidarytoje gamintojo
pakuotėje tinka naudoti 2 metus.
TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz: netinkamas naudojimas, laikymas,
ypatingos gamtinės sąlygos), kurių jis negali kontroliuoti. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą,
paremtos gamintojo dabartine patirtimi.

