
 Insekticīds 

 Darbīgā viela: azadiraktīns-A, 10 g/l 

 Reģistrācijas numurs: 0241 

 Reģistrācijas klase: 2 

 Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts 

 Reģistrācijas īpašnieks: Trifolio-M GmbH 

Sistēmas un zarnu iedarbības insekticīds un akaricīds lapu alotāju, augu sūcēju un lapu grauzēju 
ierobežošanai.

NeemAzal T/S raksturojums:

• lokāli sistēmiska iedarbība – produkts iekļūst lapās, bet nepārvietojas augā.

• kukaiņi indi uzņem graužot lapas, vai sūcot auga sulu.

• apstrādes atkārtot pēc 7-10 dienām.

• atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā.

NeemAzal T/S iedarbības rezultātā:

• kukainis pārstāj baroties.

• netiek vairs nodarīts kaitējums kultūraugam, tomēr kukainis uzreiz neiet bojā.

• kukaiņu populācija samazinās vai izzūd pāris dienu laikā.

kāpostu balteņa kāpuri
Pieris brassicae

gurķa stādam radītais tīklērces 
(Tetranychus urticae) kaitējums

laputis 
Aphididae

siltumnīcu baltblusiņas 
Trialeurodes vaporariorum

Nīma koks un tā augļi
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NeemAzal T/S noteiktais lietojums

Kultūraugs Kaitīgais organisms Deva, l/ha Maksimālais 
apstrāžu 
skaits sezonā

Nogaidīšanas 
laiks, dienās

Galviņkāposti*, Briseles 
kāposti*, Savojas kāposti*

Kāpostu laputs (Brevicoryne braassicae), kāpostu cekulkode 
(Plutella maculipennis), kāpostu pūcīte (Barathra brassicae), 
balteņi (Pieris spp.)

2,0-3,0 2 3

Gurķi, ķirbji, cukīni, 
kabači, tomāti, baklažāni 
(atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), alotājmušas (Liriomyza spp., Tuta absoluta), 
tīklērce (Tetranychus urticae)*, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu 
baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

2,0-3,0 2 3

Gurķi, ķirbji, cukīni, 
kabači, tomāti, baklažāni 
(segtās platībās)

Laputis (Aphididae), alotājmušas (Liriomyza spp., Tuta absoluta), 
tīklērce (Tetranychus urticae)*, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu 
baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

2,0-3,0 3 3

Pipari (segtās platībās) Laputis (Aphididae), tīklērce (Tetranychus urticae)*, tripši 
(Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

2,0-3,0 3 3

Kartupeļi Kartupeļu lapgrauzis (Leptinotarsa decemlineata) 2,5 2 4
Garšaugi*, izņemot 
maurlokus (atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), tīklērce (Tetranychus urticae)*, tripši 
(Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

2,0-3,0 2 14

Garšaugi*, izņemot 
maurlokus (segtās 
platībās)

Laputis (Aphididae), tīklērce (Tetranychus urticae)*, tripši 
(Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum) 2,0-3,0 3 14

Spināti*, skābenes, 
portulaki, lapu bietes* 
(atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa
(Trialeurodes vaporariorum) 2,0-3,0 2 7

Ābeles, cidonijas* Laputis (Aphididae), sprīžmeši (Geometridae), augļu koku sarkanā 
tīklērce (Panonychus ulmi)*

2,0-3,0 2 14

Vīnogulāji* (neražojoši 
stādījumi, dēstu un mātes 
augu stādījumi)

Laputis (Aphididae), maijvaboles (Melolontha spp.)
2,0-3,0 3 -

Krāšņumaugi, dekoratīvie 
augi, izņemot skujkokus 
(atklātā laukā un segtās 
platībās)

Alotājmušas (Agromyzidae), šaurspārnu kodes (Gracilaridae), 
laputis (Aphididae), tīklērces (Tetranychidae)*, tripši (Thysanoptera), 
siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

3,0 2 -

Ozoli* Maijvaboles (Melolontha spp.) 3,0 1 -
Ķirši*, plūmes* Laputis (Aphididae), mazais salnas sprīžmetis (Operothora 

brumata), ķiršu zāglapsene (Caliroa cerasi), ķiršu pumpuru tīklkode
(Aegyresthia pruniella), zāģlapsene (Hoplocampa spp.)

2,0-3,0 2 7

Avenes*, kazenes* Laputis (Aphididae), mazais salnas sprīžmetis (Operothora brumata) 2,0-3,0 2 7
Upenes*, jāņogas*, 
ērkšķogas*

Laputis (Aphididea), mazais salnas sprīžmetis (Operothora brumata),
jāņogulāju zāglapsene (Nematus ribesii), gaiškāju ērkšķogu 
zāglapsene (Pristiphora rufipes), upeņu dzinumu pangodiņš
(Resseliella ribis)

2,0-3,0 2 7

Apstrādes laiks: apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., 1.–2. vecuma kāpurus. 
Ozoliem - apsmidzināt vaboļu papildbarošanās laikā.

Svarīgi!
Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu un ozolu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm un kartupeļu, 
dārzeņu, vīnogulāju, krāšņumaugu un dekoratīvo augu sējumos un stādījumos 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Nav ieteicams veidot tvertnes maisījumus. Bezlietus periods: 8 stundas.

(*) Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. 

Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības 
līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. 
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Nordisk Alkali

Graudu iela 58   |   Rīga   |   Latvija

Pārdošanas atbalsta un mārketinga vadītāja:

Dace Teterovska   |   dace.t@nordiskalkali.lv

Nogaidīšanas 
laiks, dienās
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