
 Insektitsiid 

 Toimeaine: asadirahtiin A 10,6 g/l 

 Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat 

Troopilise neemipuu seemnete tuumadest saadud taimne ekstrakt. 

Insektitsiid lehetäide, ripslaste, kaevandikärbeste, karilaste, kedriklesta, õunapuu-võrgendikoi, maipõrnika, 
kartulimardika, külmaliblika, viljakoi jt. imevate ja närivate kahjurite tõrjeks. 

Pritsimissoovitused

• Taimede korralik katmine pritsimislahusega.

• Soovituslik 8 tundi vihmavaba perioodi pärast pritsimist –
pikem aeg toimeainel lehtedesse imenduda.

• Parim tõrjeefektiivsus noortel putukatel.

• Eelistada pritsimist pärastlõunal ja õhtuti.

Toimeaine imendub lehtedesse ja jaotub taimes süsteemselt; kahjuritesse satub toimeaine taime lehtedest 
toitudes. 

NeemAzal-T/S ei ole kahjulik enamikele kasulikele putukatele, mis on oluline kahjurite populatsiooni tõrjel. 
NeemAzal-T/S võib edukalt ühildada kasulike putukate kasutamisega taimekaitse tõrjeplaanides.

Pritsimislahuse valmistamine, pritsimine 

NeemAzal-T/S-i kasutatakse tavaliselt 0,3 kuni 0,5% vesilahusena 1,5–3,0 l/ha (30 kuni 50 ml 10 liitrile 
pritsimislahusele). Maksimaalne kulunorm on 0,3 ml NeemAzal-T/S 1m² kohta, v.a. seemikud. Tavaliselt 
pritsitakse 300 kuni 1000 l pritsimislahust hektarile. Kogu taim tuleb ühtlaselt katta pritsimislahusega, et 
saavutada vajalik mõju. Kui 8 tunni jooksul pärast pritsimist sajab vihma, tuleb pritsimist korrata. 

Pritsipaak täidetakse vajaliku koguse veega ja lisatakse NeemAzal-T/S pidevalt segades. Pritsimislahus 
kasutatakse ära selle valmistamise päeval.

Kasutusala
(A - avamaa,
K - kasvuhoone,
AR - avalik roheala*)

Kahjur (max 
kasutuskordade arv 
vegetatsiooni- 
perioodi kohta)

Kasutamise aeg Kulunorm Ooteaeg Märkused

PÕLLUKULTUURIDE 
KASVATUS:
- kartul (A).

kartulimardikas (2). - pärast tõrjekriteeriu-
mi saavutamist 

- 5 kuni 7 päeva pärast 
noorte vastsete 
koorumist 

- kuni kartuli kasvu-
faasini BBCH 79

2,5 l/ha 300–700 l vees 4 päeva. pritsimine 7 päeva 
tagant.

KÖÖGIVILJAKASVA-
TUS:
- ravimtaimed 

(kuivatatud, lehtede 
kasutamine).

imevad (v.a lutikad), 
hammustavad, lehte 
käike uuristavad putu-
kad (**) (4).

- tabanduse alguses 
või noorte  vastsete 
ilmnemisel.

3 l/ha 500–600 l vees. 14 päeva (lehed, 
värsked).

pritsimine 7 kuni  
10 päeva tagant.

- värsked maitse-
taimed, (A, K) 
(v.a murulauk)

imevad (v.a lutikad), 
hammustavad, lehte 
käike uuristavad putu-
kad (**) (3).

- tabanduse alguses 
või noorte  vastsete 
ilmnemisel.

3 l/ha 500–800 l vees. 14 päeva värskete 
maitsetaimede puhul.

- spinat ja sarnased 
liigid (A).

7 päeva spinati ja 
samaste liikide puhul.

- peakapsad (A) 
(valge, punane, 
teravatipuline, roos- 
ja kähar peakapsas).

3 päeva peakapsa 
puhul.

 -viliköögiviljad koos 
söödava koorega 
(A, K)  (pudelkõrvits, 
harilik kõrvits, mu-
skuskõrvits ja suure-
viljaline kõrvits, 
tomat, baklažaan, 
paprika (ainult K), 
kurk, suvikõrvits).

(viliköögiviljad: taime 
kõrgus
kuni 50 cm: 2 l/ha 600 l 
 vees
50–125 cm: 2,5 l/ha 
800 l vees
üle 125 cm: 3 l/ha  
1000 l vees (a, k).

3 päeva viliköögivil-
jade puhul.

PUUVILJAKASVATUS:
- õunviljad (A) 

(v.a pirn).

imevad, hammus-
tavad, lehte käike 
uuristavad
putukad (***) (4).

- tabanduse alguses 
või noorte  vastsete 
ilmnemisel

- kuni faasini 
BBCH 69.

1,5 l/ha 300–500 l vees 
ühe m võra kõrguse 
kohta.

puudub. pritsimine 10 kuni  
14 päeva tagant.

VIINAMARJAKASVA-
TUS: (saaki mitteand-
vad alad): - puukoolid 
ja emaistandikud (A).

viinapuutäide taban-
duse vähendamiseks 
lehtedel (2), lõu-
na-maipõrnikas (2).

- tabanduse alguses 
või noorte  vastsete 
ilmnemisel

- kuni faasini BBCH 61.

3 l/ha 400–800 l vees. puudub. pritsimine 7 kuni  
14 päeva tagant.

DEKORARIIVTAIMEDE 
KASVATUS: (v.a deko-
ratiivsed okaspuud) 
(A, K, AR, toataimed, 
rõdu taimed).

imevad, hammus-
tavad, lehte käike 
uuristavad putukad 
(****), kasvuhoo-
nekarilased (4).

- tabanduse alguses 
või noorte  vastsete 
ilmnemisel.

taime pikkus kuni 50 
cm:
3 l/ha max 2000 l vees.

puudub. pritsimine 7 kuni  
10 päeva tagant.

DEKORATIIVTAI-
MEDE KASVATUS: 
(seemikud, taimede 
paljundamine)  
(K, toataimed).

leinasääsklased 
(sciaridae) (4).

- tabanduse alguses 
või noorte  vastsete 
ilmnemisel.

15 ml/m2 3 l vees puudub. kastmine intervall  
7 kuni 14 päeva tagant.

MARJAKASVATUS 
Maasikas, vaarikas, 
must sõstar, punane 
sõstar (A)

Kahjurite kompleks 
(imevad, hammus-
tavad, lehte käike 
uuristavad putukad) 
(***) 

Kuni BBCH 87 (kuni 
viljade valmimiseni) 

3 l/ha 1000 l vees 7 päeva pritsimine 7 kuni 14 
päeva tagant

(*) Avalikuks kasutamiseks mõeldud alad: avalikud pargid ja aiad, kalmistud, linna haljasalad, haljasalad avalikult juurdepääsetavates hoonetes ja kasvuhoonetes 
(kategooria: 1, 3, 4, 5, 9, 10).

(**) välja arvatud puuviljakärbsed, lehetäilised, kapsakärbse liigid, kapsa-pahksääsk, kapsa-kõdra-pahksääsk, naeri-hiilamardikas, kärsaklased, maakirbud, muud 
varjatud eluviisiga kahjurid. Ainult tabanduse vähendamiseks: ripstiivalised, lehelutikad, tirdilised, kapsa-tuhktäi, muud lehetäilised.

(***) välja arvatud veritäi, kilptäilised ja villtäid, õunamähkur, õielõikaja, muud varjatud eluviisiga kahjurid. Ainult tabanduse vähendamiseks: õunavaablane 
(sekundaarse tabanduse takistamiseks), õunakooremähkur, mähkurlased, lehekirp, kirsipuu-õiekoi, tirdilised.

(****) välja arvatud kilptäilised ja villtäid, kärsaklased, sappi moodustavad ja muud varjatud eluviisiga kahjurid. Ainult tabanduse vähendamiseks: ripstiivalised,  
lehelutikad, tirdilised.

Suure kapsaliblika röövikud
Pieris brassicae

Õunapuulehetäi 
Aphis pomi

Kapsakoi
Plutella xylostella

Harilik külmavaksik
Operophthera brumata
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