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(Імідаклоприд 10%)

ПРИМАНКА ІНСЕКТИЦИД ПРОТИ МУХ

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

  1Кг

СОДЖЕТ
Посвідчення про реєстрацію: Сертифікат №

Дата виробництва:

Термін дії: 2 роки від дати виробництва.

Власник реєстраційного посвідчення та виробник:
Шарда Кропхем Еспанія СЛ
Карріл Кондоміна № 3,
Мурсія-30006, Іспанія 
Телефон: : +34868127589 
Електронна пошта: shardain@vsnl.com



Препаративна форма: Водорозчинні гранули (ВГ)
Діюча речовина: Імідаклоприд
Хімічна сім'я: Нітрогуанідін (Неонікотиноїди)
Концентрація: 10% в/в
Об’єкти: мухи

Містить Z- 9-трикозен, який може викликати алергічну реакцію

Механіз дії:
Діюча речовина, Імідаклоприд, діє шляхом зв'язування 
нейронів комах. Це зв’язування викликає порушення передачі 
нервових імпульсів, що є смертельним для комах.
Препарат легко наноситься і має швидкий ефект. Продукт 
містить гірку речовину, яка допомагає запобігти вживання його 
дітьми, нецільовими тваринами, домашніми тваринами.

Інструкція по застосуванню:
Продукт може бути використаний як спрей для обробки 
поверхонь. Немає необхідності розпилювати препарат по всій 
поверхні, тому що ця приманка буде приманювати шкідників 
на оброблені площі. Почати застосування необхідно на початку 
сезону, перш ніж популяція комах досягне свого піку. Найкращі 
результати досягаються, коли продукт застосовується в 
багатьох місцях по всій будівлі або приміщенню. Необхідно 
розпилити препарат на поверхню, де комахи, як правило, 
сплять. Кімнатні мухи полюбляють теплі, тихі місця для 
відпочинку, тому слід уникати використання препарату в 
прохолодних або вітряних місцях. Для застосування методом 
розпилення, необхідно застосовувати грубий або конусний 
розпилювач. Нанесіть розчин на низькому тиску, який не 
перевищує 20 МПа. Слід промити обладнання для розпилення 
водою, щоб запобігти засміченню. Для нанесення пензлем, 
необхідно використовувати пензель або валик для 
фарбування, щоб нанести розчин на поверхню.

                                                

Призначення:
 Використання на вулиці
• У сільськогосподарських тваринницьких об’єктах, 

включаючи, але не обмежуючись: пташники,  індичники та 
циплятники, приміщення для великої рогатої худоби, овець і 
кіз, відгодівельні майданчики, молочні комори, приміщення 
для свиней, собачі будки, і стайні.

• На непродовольчих / кормових площах комерційних 
об'єктів

Доза застосування:
*Для розпилення, слід додати 500 г цього препарату до 4л води 
і перемішати до повного розчинення. 4л готового розчину буде 
достатньо для обробки 100м2 поверхні, де  сплять мухи.
*Для нанесення пензлем, необхідно додати 250 г цього 
препарату до 1/4л води і мішати до бажаної консистенції для 
досягнення найкращого результату. Слід наносити цю суміш  
вузькими стрічками до 15 см шириною на поверхню, де сплять 
мухи. Не слід застосовувати цей препарат в кількості, яка 
перевищує 250 г на 100 м2 площі.

Зберігання:
Зберігати в прохолодному, сухому місці подалі від пестицидів, 
добрив, продуктів харчування або кормів. Зберігати в 
оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці, бажано в 
закритому складському примiщеннi. Слід обережно поводитись 
і відкривати тару таким чином, щоб запобігти  розсипанню 
препарату. 

Упаковка:
Упаковка повинна бути утилізована як небезпечні відходи під 
особисту відповідальність власника відходів. Не виливати в 
каналізацію та водоймища. См. спеціальні інструкції/паспорт 
безпеки.
Запобіжні заходи:
Після використання Соджет і перед їжею необхiдно вимити руки 
і шкіру з милом та водою. 
Не можна наносити препарат на поверхні, де зберігаються 
продукти, готується або споживається їжа. 
 

Необхідно сховати продукти харчування, посуд і столові 
прилади для запобігання забруднення їх під час застосування 
продукту.
Не застосовувати препарат у місцях i на поверхнях, 
доступних для дітей і домашніх тварин. 
Не застосовувати препарат у місцях, де худоба може 
проковтнути його. Не допускати контакту препарату з  їжею 
або водою.
Не застосовувати препарат на доїльному обладнанні в 
молочній промисловості.
Не застосовувати в харчовій промисловості і на виробництві.
Не застосовувати препарат в класах та в палатах лікарень.
Не засмічувати водойми, канали, водні шляхи препаратом або 
відходами. Цей препарат та його залишки є високотоксичними 
для бджіл після його внесення на квітучі рослини або бур’яни.
Не використовуйте та не дозволяйте потрапляння препарату 
на квітучі рослини, якщо бджоли літають на цій території.

Перша допомога:
Слід зняти забруднений одяг. При контакті з очима, промити очі 
великою кількістю води протягом щонайменше 15 хвилин; не 
забутьте зняти лінзи. При попаданні на шкіру, промити шкіру 
великою кількістю води з милом, не розтираючи. Необхідно 
одразу звернутися до лікаря.
Рекомендується симптоматичне лікування.

ВАЖЛИВО:
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ПРЕПАРАТ З ОБЕРЕЖНІСТЮ, УВАЖНО 
ПРОЧИТАЙТЕ ЕТИКЕТКУ.

 

Соджет (містить 10% в/в Імідаклоприду)
Дуже токсичний для водних організмів, може спричиняти 
довготривалий шкідливий вплив у водному середовищі.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Тримати подалі від їжі, напоїв та продуктів харчування для 
тварин.
 Уникати контакту з очима та шкірою.
Не засмічуйте водні стоки, слід утилізувати препарат та 
тару безпечно.
Слід носити відповідні захисні рукавички.
В разі нещасного випадку або якщо ви погано себе 
почуваєте, необхідно негайно звернутися за медичною 
допомогою (якщо можливо, покажіть етикетку).
Даний препарат і його тару слід утилізувати як небезпечні 
відходи.
Уникайте потрапляння до навколишнього середовища. 
Дійте згідно до спеціальних інструкцій/ паспорту безпеки.

ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЛЮДИНИ І НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА, ДОТРИМУЙТЕСЬ ІНСТРУКЦІЙ ПО 
ЗАСТОСУВАННЮ.

Дотримуйтесь правил використання, норм дозування, умов 
зберігання та заходів безпеки, які зазначені на етикетці, і які 
рекомендовані на основі  характеристики та призначення 
даного препарату. При використанні препарату багато 
факторів (внесення, погода тощо), які неможливо передбачити, 
можуть вплинути на результат. Компанія гарантує склад, 
препаративну форму та зміст продукту в оригінальній тарі. 
Користувач несе відповідальність за завдану шкоду (відходи т. 
д.) в результаті повного або часткового недотримання 
інструкцій, наведених на етикетці.

Затверджені умови використання. Для використання тільки 
в якості інсектициду

Уважно прочитайте запобіжні заходи перед використанням

Об’єкт

Мухи

Застосування методом 
розпилення

500 г на 4 л води

Застосування методом 
нанесення пензлем

250 г на 250 мл води

При роботі з препаратом обслуговуючий персонал повинен 
мати індивідуальні засоби захисту (спецодяг та рукавиці) та 
дотримуватись основних правил гiгiєни та безпеки. 


