
ოფიციალური წარმომადგენელი და 
დისტრიბუტორი საქართველოში:  შპს „ბორან 
სოფქიმია“.
საქართველო, მარნეულის რაიონი, ს. წერეთელი.
ტელ: (+995) 599 99 05 27; (+995) 599 99 03 45
ელ.ფოსტა: info@borun.ge

მომწოდებელი: შპს "სინოქემ 
აგრო კო.", მისამართი: მე-4 
სართ., №. 233 ჩრდილოეთ 
ჩანგკინგის ქუჩა, შანხაი,
200126, ჩინეთი.

პარტიის ნომერი:
გამოშვების თარიღი:
შენახვის ვადა: 
რეგ. ნომერი:
რეგ. თარიღი:

ინსექტიციდი; ეკ
ემამექტინ ბენზოატი 17 გრ/ლ 

ნეტო მასა: 5 ლ

გამოყენების წესები:
შეზღუდვა:
რეზისტენტულ ინდივიდებს საბოლოოდ შეუძლიათ 
დოიმინირება მწერებზე, თუ ეს პროდუქტი არაერთხელ 
იქნება გამოყენებული. 

კულტურა
მავნებელი

დოზა;

ლ/ჰა

ლოდინის 
პერიოდი 

(ჯერადობა)
მითითება

რაფსი
კომბოს-
ტოს 
ჩრჩილი

0.15 –
0.3

14 (2) 

შესხურება 
ვეგეტაციის 
პერიოდში, 
მაშინვე, როცა 
ლარვების 
რაოდენობა 
კრიტიკულ 
დონეს 
მიაღწევს.

ზოგადი ინფორმაცია

ემამექტინ ბენზოატი ფართოდ გამოიყენება ბოსტნეულის, 
ხე-ხილის, ბამბისა და სხვა კულტურებში მავნებლების 
გასაკონტროლებლად. მას მაღალი ეფექტურობა აქვს 
ქერცლფრთიანი მავნებლების, ტკიპების, 
ხეშეშფრთიანებისა და თანაბარფრთიანების, (როგორიცაა 
ბამბის ხვატარი) წინააღმდეგ.

მოქმედების მექანიზმი

ემამექტინ ბენზოატს შეუძლია გააძლიეროს ნერვული 
ნივთიერებების მოქმედება, ისე რომ დიდი რაოდენობით 
ქლორიდის იონები შევიდეს ნერვულ უჯრედებში, რის 
შედეგადაც ხდება უჯრედების ფუნქციის დაკარგვა და 
ნერვული გამტარობის დარღვევა.

გაუთვალისწინებელი შემთხვევის პირველი ზომები.

ინჰალაცია: დაუყოვნებლივ დაეკონტაქტეთ ექიმს. 
მოაშორეთ დაბინძურების წყარო ან გადაიყვანეთ 
დაზარალებული სუფთა ჰაერზე. თუ სუნთქვა 
გართულებულია, ექიმის რჩევითა და გაწრვთნილი 
პერსონალის მიერ ჟანგბადის მიწოდება ხელსაყრელი 
იქნება. დაზარალებულს არ მისცეთ მოძრაობის უფლება. 

კანთან კონტაქტი: კარგად ჩამოიბანეთ თბილი წყლით 10-
20 წუთის განმავლობაში, ან სანამ პროდუქტი კარგად 
ჩამოიბანება. გამდინარე წყლის ქვეშ. დაბინძურებული 
ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ან ტყავის ნაწარმი ხელახლა 
გამოყენებამდე ან გადაყრამდე დაადეზინფექცირეთ  თუ 
გაღიზიანება არ ჩაცხრა, გაგარძელეთ ჩამობანვა ან 
მიმართეთ ექიმს.

თვალთან კონტაქტი: დაბინძურებული თვალი(ები) 
კარგად ჩამოიბანეთ თბილი წყლით 10-20 წუთის 
განმავლობაში, ან სანამ პროდუქტი კარგად ჩამოიბანება, 
ქუთუთოები გააფართოვეთ ჩამობანვისას. 
გაითვალისწინეთ, რომ დაბინძურებული წყალი არ 
მოგხვდეთ დაუზიანებელ თვალში ან სახეზე. 
დაუყოვნებლივ მიიღეთ სამედიცინო დახმარება..
გადაყლაპვა: არ სცადოთ ღებინება, გამოიბანეთ პირის ღრუ 
წყლით და სასწრაფოდ მიმართეთ ექიმს. 

შენახვის პირობები

დაიცავით ეს პროდუქტი სინათლისგან. შეინახეთ 
დახურულუ, კონტეინერში მშრალ, გრილ, კარგად 
ვენტილირებულ ადგილას, მზის პირდაპირი  სხივებისგან 
დაცულად. ზოგიერთი თხევადი პრეპარატი იშლება ან 
ცალკევდება მუდმივი დაყოვნებისგან, ამიტომ გამოყენებამდე 
შეიძლება საჭირო გახდეს მორევა. 

ნარჩენების მოცილება

დარწმუნდით, რომ კონტეინერი ცარიელია. სამჯერ 
გარეცხეთ ცარიელი კონტეინერი და დაამატეთ სპრეის ავზს. 
გადაამუშავეთ ცარიელი კონტეინერი აგრორექავერის 
საშუალებით. სხვა შემთხვევაში, გაანადგურეთ და დამარხეთ 
შესაბამის ნაგავსაყრელზე. არ გამოიყენოთ ეს კონტეინერი 
სხვა დანიშნულებით. გადაყარეთ პროდუქტი მხოლოდ 
ეტიკეტის მითითებებით, ან დაშვებულ ნაგავსაყრელზე.

მოწამვლის სიმპტომები:
გუგების გაფართოვებაა, უძილობა, კუნთების კანკალი

პერსონალის დამცავი აღჭურვილობა

დამცავი ტანსაცმლის მატერიისა და მასალისთვის 
მწარმოებლისგან კონკრეტული რეკომენდაციებია არ 
არის. ფრთხილად გამოიყენეთ ჰერმეტული 
ხელთათმანები. თვალების/სახის დამცავი 
აღჭურვილობა, მინიმუმ დამცავ სათვალეებს უნდა 
მოიცავდეს. თუ არსებობს იმის შანსი, რომ 
დაიორთქლება, გირჩევთ გამოიყენოთ რესპირატორი. 

ძირითადად, ამ პროდუქტის გამოყენებისას, 
რესპირატორი საჭირო არ არის.

დოზირება


