NeemAzal T/S
Veiklioji medžiaga: azadirachtinas A 10 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija
NeemAzal T/S – insekticidas-akaricidas, skirtas naikinti kenkėjus kopūstuose ir
agurkuose, pomidoruose, paprikoje, dekoratyviniuose augaluose auginamuose
šiltnamiuose.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.
DĖMESIO!
Sudėtyje yra azadirachtino ekstrakto. Gali sukelti alergiją.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
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: 8 5 2362052
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR
APLINKAI,
BŪTINA
VYKDYTI
NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
REIKALAVIMUS!

Pakuotė:
Registracijos Nr.:
Pagaminimo data / Siuntos Nr.
Galiojimo laikas:

5 ml;
0240I/02.
žr. ant pakuotės
2 metai nuo pagaminimo datos.

Gamintojas ir registracijos savininkas:
Trifolio-M GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35633 Lahnau, Vokietija
Telefonas: +49-6441-20977-0

Atsakingas už galutinį augalų
apsaugos produkto pakavimą ir
ženklinimą:

UAB Inovacinė firma "MKDS"
Piliakalnio g. 68, Nemenčinė,
Vilniaus r. Sav. LT-15175
Tel.: +370 5 2726727, www.mkds.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
VEIKIMO BŪDAS
NeemAzal T/S yra Indijoje augančio medžio Azadirachta indica A.Juss ekstraktas,
išskirtas iš šio medžio sėklų ir labai efektyviai naikinantis augalų kenkėjus.
Nupurškus NeemAzal T/S, augalas pasidengia plona plėvele, taip pat per lapų paviršių
dalis preparato veikliosios medžiagos nukeliauja ir į vidinius augalo audinius.
Kenkėjus preparatas veikia tik oraliniu būdu, jiems maitinantis augalais, nupurkštais
NeemAzal T/S tirpalu. Praėjus kelioms valandoms po nupurškimo, jau galima
pastebėti pirmus preparato veikimo požymius - kenkėjai, jų lervos ar vikšrai praranda
aktyvumą ir nustoja maitintis. Po kelių dienų kenkėjai žūva, nespėję palikti
palikuonių.
NAUDOJIMAS
Augalai purškiami 0.5% koncentracijos tirpalu (5 ml/1 l vandens). Prieš amarus,
voratinklines erkes, purškiama kas 5 – 7 dienos, prieš tripsus - kas 10 – 14 dienų, prieš
graužiančius kenkėjus - kas 12 – 14 dienų.
Ypač geri rezultatai, kai tirpalas padengia augalo lapus iš abiejų pusių ir purškiama,
kai
jaunos lervos. Jei nupurškus ir nepraėjus 6 val. nulijo – būtina purškimą
pakartoti.
REKOMENDUOJAMOS NORMOS
Kultūra

Daržovės:
Kopūstai

Pomidorai,
agurkai,
paprika
šiltnamiuose
Dekoratyviniai
augalai

Kenkėjai

Produkto norma
ml/ 1 l vandens

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

Baltukai,
pelėdgalviai

5 ml 1 litrui
vandens arba 0,5%
tirpalu

3

Amarai, tripsai,
baltasparniai,
voratinklinės erkės

5 ml 1 litrui
vandens arba 0,5%
tirpalu

3

Amarai,
baltasparniai,
tripsai,
voratinklinės erkės

5 ml 1 litrui
vandens arba 0,5%
tirpalu

3

FITOTOKSIŠKUMAS
Visada būtina preparatą išbandyti ant pavienių augalų ir tik po purkšti didesniame
plote.
TIRPALO RUOŠIMAS
Purkštuvo talpa pripildoma vandeniu, supilamas rekomenduojamas NeemAzal T/S
kiekis. Kadangi preparato veiklioji medžiaga vandenyje greitai skyla, tirpalą būtina
sunaudoti tą pačią dieną.

LAIKYMAS
Produktą laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje, gerai
vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Esant žemesnei negu 10°C, gali atsirasti nuosėdos, kurios pranyksta neilgai pašildžius preparatą vandens
vonelėje iki +20 - +30°C. Tai ypač svarbu ruošiant tirpalą. Laikyti atskirai nuo maisto
produktų, gėrimų, pašarų. Galiojimo laikas 2 metai.
DARBŲ SAUGA
Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant skiestą produktą rekomenduojama dėvėti ilgas
kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, sandarius batus bei mūvėti apsaugines
pirštines (pvz. polivinilchloridines ar latekso). Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Saugoti nuo vaikų. Sandėliuoti atskirai nuo maisto produktų. Dirbant nevalgyti,
negerti, nerūkyti. Ypač alergiškiems žmonėms tirpalas kartais gali lengvai dirginti
nepridengtas kūno vietas ir akis. Tokiais atvejais tas kūno vietas ir akis būtina
nuplauti vandeniu.
PIRMOJI PAGALBA
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją
Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę
arba etiketę.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 8 5 2362052
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į ruošiamą tirpalą. Tuščią
pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams. Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens
šaltinių, maisto produktų ir pašarų produkto likučiais, tirpalo likučiais ar vandeniu,
naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti.

