Spruzit Neu
INSEKTICIDAS
Veikliosios medžiagos:

piretrinai 4,59 g/l (0,5 %) + rapsų aliejus 825,3 g/l (90 %)

Produkto forma:

koncentruota emulsija

Spruzit Neu – kontaktinis insekticidas obelų apsaugai nuo obelinio žiedgraužio. ir žaliųjų obelinių
amarų
Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
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 50 metrų apsaugos zoną iki paviršinių
vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei naudojami 50 % dulksną mažinantys purkštukai, būtina
išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.
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: 20 l.
Leidimo Nr.:
Partijos numeris: Žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai.
Gamintojas:
W. Neudorf GmbH KG
An der Mühle 3,
31860 Emmerthal,
Vokietija

Leidimo savininkas:
Simona Augustinienė
Pavirvytės g. 1,
Kaunatava,
Telšių raj.
tel: +37060024151;
el. paštas: info@kaunatavos sodai.lt
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PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
VEIKIMO BŪDAS
Spruzit Neu –kontaktinio veikimo insekticidas, savo sudėtyje turintis piretrinų ir rapsų aliejaus.
Piretrinai veikia vabzdžių nervų sistemą, rapsų aliejus suminkština vabzdžio kutikulą, padeda
piretrinams įsiskverbti ir vabzdys žūva.
Kad augalų apsaugos produktas būtų veiksmingas reikia gerai apipurkšti visą augalą, taip pat ir
apatinę lapų dalį
NAUDOJIMAS
Pasėliai
Kenkėjai
Norma*:
Purškimų skaičius
Obelys
Obelinis žiedgraužis 5,0 l / 1 m
2
Žalieji
obeliniai lapijos
amarai
aukščio / ha
*- norma hektarui priklauso nuo obelų lapijos aukščio
Minimalus laikas tarp purškimų 7 dienos.
Vandens kiekis: 500-1500 l/ha priklausomai nuo obelų lapijos aukščio.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis
yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta
tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų
teritorijas.
PASTABOS
Prieš naudojimą gerai sumaišyti.
Augalų apsaugos produktą naudoti iškart, pastebėjus kenkėjus.
Nepurkšti esant sausrai, labai karštam (virš 25ºC) ar šaltam orui, šalnų metu ar iš karto po jų. Paruošti
tik tiek tirpalo, kiek galėsite sunaudoti.
ATSPARUMAS
Pagal veikimo pobūdį Spruzit Neu priklauso IRAC 3A (piretroidų) insekticidų grupei. Bet kurioje
kenkėjų populiacijoje gali būti natūraliai bet kuriam iš 3A grupės insekticidų atsparių individų. Jeigu
šie insekticidai naudojami pakartotinai, gali išsivystyti atsparių kenkėjų populiacija.
Siekiant to išvengti, turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės:
1. Nenaudokite pakartotinai tą patį veikimo pobūdį turinčių insekticidų.
2. Skirtingą poveikį turinčių insekticidų naudojimas mažina atsparių populiacijų susidarymą. –
3. Insekticidą naudokite etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis. TIRPALO PARUOŠIMAS
Purkštuvo talpą užpildykite vandeniu iki pusės, pridėkite teisingą Spruzit Neu kiekį, tada, nuolat
maišydami, toliau pildykite vandeniu, kol užpildysite talpą. Purškimo mišinį sunaudokite kaip
galėdami greičiau po jo paruošimo.
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SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti apsauginę
aprangą, rekomenduojama mūvėti pirštines bei avėti sandarią avalynę. Darbuotojams eiti į
apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams rekomenduojama dėvėti ilgas
kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos.
Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius
laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui,
jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina
sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
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. Nedelsianti 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 IR SANDĖLIAVIMAS
Laikykite gamyklinėje pakuotėje, sandariai uždarytą, saugioje vietoje.
Saugokite nuo šalčio.
PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos
produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto
vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų
pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu.
Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą
nustatančiais teisės aktais.

