KARATE ZEON 5 CS
Karate Zeon 50 g/l m.s.
Insekticidas
Veiklioji medžiaga: lambda -cihalotrinas 50 g/l.
Produkto forma: mikrokapsulių suspensija.
Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono, kuris gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Karate Zeon 5 CS - kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas, pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir
priklausantis sintetinių piretroidų grupei.
Skirtas profesionaliam naudojimui

KENKSMINGAS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Kenksmingas įkvėpus ir prarijus.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Neįkvėpti aerozolių.
Vengti patekimo ant odos.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma,
parodyti šią etiketę).
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus (laukams), 40 metrų
(sodams), 15 metrų (vaiskrūmiams) ir 30 metrų (apyniams) iki paviršinių vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus (lauko pasėliams) ir
10 metrų (sodams) iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Pavojingas bitėms/siekiant apsaugoti bites, nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus
maitinimosi metu, nenaudoti augalų žydėjimo metu ir pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 852362052.
Avarijos atveju kreiptis telefonu: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK +44 1484 538 444
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS BŪTINA VYKDYTI
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

Registracijos Nr. 0236I/07
Siuntos Nr. žiūrėti ant įpakavimo
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo
Galiojimo laikas: 3 metai

Pakuotė 1 l, 5 l

Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG , Bazelis, Šveicarija
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija
Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Karate Zeon 5 CS - insekticidas pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų
grupei. Tai - plataus naudojimo spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Naudojamas žemės ūkyje,
miškuose, sandėliuose graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti.
NAUDOJIMAS
Žemės
Naudojimo
ūkio
norma (l/ha)
augalai
Bulvės
0,1

Kenkėjai

Kolorado vabalai

Purškimo laikas

Paskutinis apdorojimo
laikas iki derliaus
nuėmimo dienomis
20

Kviečiai

0,2

Javinės muselės, amarai,
tripsai, lemai, pjūkleliai

Purškiama, kai kolorado
vabalo lervos yra II ir III
ūgio( lervos 3-8 mm
dydžio).
Purškiama kenkėjams
plintant

Miežiai

0,15-0,2

Amarai, javinės muselės,
tripsai, pjūkleliai

Purškiama kenkėjams
plintant

20

Rapsai

0,1-0,15

Rapsiniai žiedinukai,
spragės, paslėptastraubliai,
amarai

Purškiama kenkėjams
plintant

20

Purškiama kenkėjams
plintant

30

20

Liucerna

0,15

Blakės, amarai, blakutės,
apionai, lapinukai

Obelys

0,4

Obuoliniai vaisėdžiai,
lapsukiai

0,6

Erkės

Vyšnios,
avietės

0,4

Voratinklinės erkės,
amarai, lapsukiai,
pjūkleliai

Braškės

0,5

Voratinklinės erkės,
amarai, lapsukiai,
pjūkleliai

Serbentai

0,3-0,4

Voratinklinės erkės,
amarai, lapsukiai,
pjūkleliai

Purškiama kenkėjams
plintant

30

Agrastai

0,3

Voratinklinės erkės,
amarai, lapsukiai,

Purškiama kenkėjams
plintant

30

Purškiama kenkėjams
plintant

Purškiama kenkėjams
plintant
Purškiama kenkėjams
plintant

Purškiama kenkėjams
plintant

20

20
30

30

pjūkleliai
Apyniai

0,4

Miškai

Lapuočiai

Sandėlių
dezinsekcija
Tušti sandėliai

Amarai, erkės

Naudojimo
norma
(l/ha)
0,2-0,4

Naudojimo
norma
0,4 ml/m2

Purškiama kenkėjams
plintant

30

Kenkėjai

Naudojimo apribojimai
dienomis

Lapus graužiantys vabzdžiai, voratinklinės
erkės

Negrybauti, neuogauti – 10
Nedirbti miške –1
Nepoilsiauti – 4 dienas po
purškimo

Kenkėjai

Apdorojimo laikas ir būdai

Sandėlių
kenkėjai
Sandėlių
kenkėjai

Apdorojama šlapiuoju būdu (200 ml tirpalo- 1m2). Praėjus 72
valandoms po apdorojimo leidžiama įeiti ir pilti grūdus.
Apdorojama šlapiuoju būdu (400 ml tirpalo- 1m²)

Teritorija apie
0,8 ml/m2
sandėlius
Pastaba
„Dėmesio! Yra tikimybė, kad naudojant – Karate Zeon 5 CS gali išsivystyti atsparumas korolado

vabalams ir rapsiniam žiedinukui, kai naudojama nesilaikant rekomendacijų, todėl gali sumažėti šio
produkto efektyvumas“.
Maksimalus purškimų skaičius visuose augaluose– 1
NAUDOJIMO SĄLYGOS
Purkšti ne aukštesnėje kaip +20°C arba purškimą atliketi vakare esant žemesnei temperatūrai.
Praėjus 1 valandai po purškimo, lietus insekticido veiksmingumui įtakos neturi.
PURŠKIMAS.
Kad produkto poveikis būtų geras, purškimo metu augalų paviršių reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu.
Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite smulkiais arba vidutiniais lašais. Vandens kiekis: žemės ūkio
augalams – 200-300 l/ha, bulvėms – 400 l/ha, uogakrūmiams – 500 l/ha, obelims, kriaušėms – 500-1000 l/ha,
braškėms – 1000 l/ha. Slėgis: 2-3 atm.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu. Įjunkite maišytuvą. Reikiamą produkto kiekį išmaišyti
nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Tris kartus išplaukite tuščią tarą,
paplavas supilkite į purkštuvo talpą ir išpurkškite. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai
išmaišykite. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.
DARBO SAUGA.
Dirbdami su produktu naudokite apsauginius drabužius, pirštines, saugančias nuo cheminių medžiagų ir
atitinkančias standartą EN 374 (pagamintas iš nitrilo gumos), apsaugines akių/veido kaukes atitinkančias standartą
EN 166 ir respiratorius, tinkamus darbui su cheminėmis medžiagomis ir atitinkančius apsaugos nuo pesticidų lygį
pagal EN standartą. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos ir į akis. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna.
Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą. Baigę darbą,
nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius.
APLINKOS APSAUGA
Neterškite vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų produkto likučiais, tirpalo
likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti. Saugokite, kad 10 dienų į produktu apdorotus plotus
nepatektų šalia ganomi naminiai gyvuliai. Venkite produkto patekimo nuo dirvos paviršiaus į paviršinius vandens
telkinius.

FITOTOKSIŠKUMAS
Purškiamiems augalams nefitotoksiškas.
TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išplaukite tris kartus, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurkškite ant apdoroto ploto. Tuščios
pakuotės nenaudokite kitais tikslais.
Tuščią pakuotę sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
PIRMOJI PAGALBA
Priklauso sintetinių piretroidų grupei.
Patekus ant odos, plaukite ją švariu vandeniu su muilu. Nusivilkite užterštus drabužius.
Patekus į akis plaukite jas švariu vandeniu mažiausiai 15 min.
Prarijus, burną išplauti su vandeniu.
Kreipkitės į gydytoją nedelsiant ir parodykite produkto etiketę. Gydymo įstaigoje medikai turi išplauti skrandį
zondu ir stebėti, kad nukentėjusysis neįkvėptų pašalinamo skysčio.
Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 852362052.
SANDĖLIAVIMAS
Laikoma gamyklos specialiai paženklintoje gamintojo pakuotėje, rakinamoje, gerai vėdinamoje, vėsioje,
apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje atskirai nuo maisto ir pašarų, nedidesnėje kaip +35°C ir ne
mažesnėje kaip 0°C temperatūroje. Kai temperatūra mažesnė, gali susidaryti kristalai, kurie ištirpsta, jei produktas
palengva atšildomas. Tinka naudoti mažiausiai 3 metus, jei laikomas uždaroje gamintojo pakuotėje.
TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz: netinkamas naudojimas, sandėliavimas,
ypatingos gamtinės sąlygos), kurių jis negali kontroliuoti. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, paremtos
gamintojo dabartine patirtimi.

Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas

