
AGRECOL NEEMAZAL OPRYSK NA ZIEMIÓRKI
MĄCZLIKI 3ML
NeemAzal  na ziemiórki i inne szkodniki 3 ml to preparat przeciwko
szkodnikom takim jak:

ziemiórki (określane często jako czarne muszki w kwiatach doniczkowych),
chrząszcze (zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy żerujące w ziemi, czyli pędraki),
mączliki
inne szkodniki ssące, gryzące i minujące liście, w tym mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowa,
miodówki, gąsienice piędzika przedzimka, gąsienice motyli namiotnikowatych, gąsienice zwójkówek

Zakres stosowania:

rośliny ozdobne (w ogrodach, pod osłonami, kwiaty doniczkowe) za wyjątkiem gruszy i roślin iglastych, do
wysokości 50 cm
jabłonie, warzywa, zioła (z wyjątkiem szczypiorku).

NeemAzal oparty jest na substancji pochodzenia naturalnego. Preparat stosuje się za pomocą oprysku nalistnego lub
podlewania podłoża.
Jak działa NeemAzal T/S ?
Środek NeemAzal T/S łączy podwójną siłę działania:

na roślinie wykazuje działanie wgłębne
na zwalczanych organizmach wykazuje działanie żołądkowe

Aktywność owadów ustępuje w ciągu kilku godzin po spożyciu:

formy larwalne szkodników zaprzestają żerowania i zatrzymuje się ich rozwój, co ostatecznie po kilku dniach
prowadzi do ich śmierci.
formy dorosłe szkodników zaprzestają żerowania, ograniczona jest ich płodność oraz w mniejszym stopniu
śmiertelność.



Dawkowanie:
ROŚLINY OZDOBNE (w polu i pod osłonami, kwiaty doniczkowe domowe)

zwalczanie mączlika szklarniowego oraz owadów ssących, gryzących i minujących liście - 3 ml preparatu
rozpuścić w 2 litrach wody, co wystarczy do oprysku 10m2 powierzchni uprawy
zwalczanie ziemiórek (czarnych muszek na kwiatach i ich larw w ziemi) - 15 ml preparatu rozpuścić w 3 litrach
wody / 1 m2 (stosować poprzez oprysk lub podlewanie)

ZIOŁA w polu i pod osłonami (za wyjątkiem szczypiorku)

owady ssące, gryzące oraz minujące - 30 ml preparatu rozpuścić w 5-8 litrach wody, co wystarczy do opryskania
100 m2 powierzchni upraw

WARZYWA (zwalczanie mączlika i owadów ssących, gryzących i minujących liście)
Pomidor, ogórek, bakłażan w polu i pod osłonami:

rośliny o wysokości do 50 cm - 2ml w 0,6l wody/10m3
rośliny o wysokości 50-125 cm - 2,5ml w 0,8l wody /10m3
rośliny o wysokości od 125 cm - 3ml w 1 l wody/10m3

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska (w polu):

30 ml na 5 - 8 l wody/100m2

Ziemniak (zwalczanie stonki ziemniaczanej)

25 ml na 3 - 7 l wody/100m2

JABŁOŃ (mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowa, miodówki, gąsienice piędzika przedzimka, gąsienice motyli
namiotnikowatych, gąsienice zwójkówek)

15 ml na 3 - 5 l wody/100m2 - środek stosować do końca fazy kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:

azadyrachtyna A (związek limonoidów) 9,8g (1,0%)

zwalcza kędzierzawość liści brzoskwini, parcha jabłoni i gruszy oraz plamistość liści
środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg)

Syllit 65 WP to środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do
stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Sposób stosowania
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.


