NOVINKA V NAŠOM SORTIMENTE!

PIRAT®
Účinná látka: Chlorpyrifos 480 g.l-1
Postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu, určený na ochranu repky
ozimnej proti blyskáčikovi repkovému s veľmi dobrou vedľajšou účinnosťou proti
krytonosovi štvorzubému.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
PIRAT® je postrekový insekticíd pôsobiaci kontaktne, po požití a inhalačne. Jedná sa
o kontaktný nesystémový insekticíd, ktorý účinkuje iba pri priamom kontakte s cieľovým
hmyzom.
Obsahuje účinnú látku chlorpyrifos patriacu do chemickej skupiny organofosfátov, ktorá
pôsobí na nervový systém hmyzu inhibíciou acetylcholinoseterázy (AChE), čo vedie k narušeniu
prenosov impulzov v nervovom systéme a následne k rýchlemu úhynu cieľového hmyzu.
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ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Dávka vody: 300 l.ha-1.
Max. počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Prípravok aplikujte od rastovej fázy, kedy sú samostatné kvetné pupene (hlavné kvetenstvo)
viditeľné, stále ešte uzavreté, do rastovej fázy, kedy sú kvetné pupene stále ešte uzavreté („žltý
puk“) (BBCH 55-59).
Prípravok aplikovaný v súlade s návodom na použitie a v odporučenej dávke nepôsobí
fytotoxicky.
Účinná látka chlorpyrifos patrí medzi organofosfáty (IRAC CODE: 1B). Prípravok by mal byť
používaný v súlade so základnými zásadami IRAC. K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte
tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje iba účinnú látku chlorpyrifos na rovnakom pozemku,
po sebe bez prerušenia ošetrením iným insekticídom s odlišným mechanizmom účinku.
Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.
Pri dodržaní pokynov na aplikáciu uvedených na etikete, nemá prípravok PIRAT® negatívny
vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.
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INSEKTICÍDY A MOLUSKOCÍDY

NÁVOD NA POUŽITIE

SKLADOVANIE
Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných
a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných
prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od 0 do +30 °C. Prípravok chráňte pred
mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti
v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

INSEKTICÍDY A MOLUSKOCÍDY

PIRAT®

Balenie: 5 l COEX kanister
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