
Návod k použití:
•  Použijete-li více dýmovnic Pirimor SG, rozdělte je rovnoměrně po skleníku
 či jiném prostoru a umístěte je na nehořlavou podložku.
• Insekticidní dýmovnice se obvykle umisťují do plodin nebo se rozmístí se
 rovnoměrně v ošetřovaném prostoru.
• Pokud je to možné, u vysokých plodin umístěte dýmovnici nad plodiny.
• Skleník či jiný ošetřovaný  prostor co nejdůkladněji uzavřete, aby dým ne-
 mohl unikat.
• Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah. Poté
 odtrhněte kulatou papírovou nálepku na víčku. Přiloženou prskavku držte
 za vyčnívající drátěný konec a opatrně ji vsuňte do otvoru dýmovnice tak,
 aby z plechovky vyčnívala pouze zašpičatělá část pyrotechnického povlaku
 s obsaženým drátem kolmo vzhůru. Poté zapalte zúžený konec prskavky
 zápalkou nebo zapalovačem. Jakmile je zúžený konec zapálen a začne
 prskat, vsuňte prskavku urychleně co možná nejhlouběji do plechovky
 a zatlačte směrem dolů. 
• Dýmovnice  musí vždy celá vyhořet, je určena pouze pro jedno použití. 
• Při zapalování  postupujte směrem k výstupu z ošetřovaného prostoru,  
 abyste nepracovali v dýmu!
• Kouř pronikne lépe do mladých plodin.
• Nepoužívejte při silném větru, ostrém slunci a při vysokých teplotách.
 Nejvhodnější doba použití dýmovnice je  ve večerních hodinách. 
• Vyhněte se použití na mokrých plodinách.
• Distribuci kouře lze zvýšit za pomocí ventilátorů. Ventilátor se zapne nějakou  
 dobu před zapálením dýmovnic a přibližně 10 minut po dohoření se vypne.

Ručíme za kvalitu přípravku. Vzhledem k tomu, že při použití 
mohou hrát roli faktory, které nedokážeme kontrolovat,
neneseme žádnou odpovědnost za škodu vyplývající přímo
nebo nepřímo z použití přípravku.

Dýmovnice je určena pro hubení mšic (kromě mšice 
bavlníkové) v uzavřených prostorech (skleníky, foliov-
níky, sklady). Nehubí užitečný hmyz, opylovače a další 
indiferentní hmyz.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsa-
huje účinnou látku typu karbamátu (pirimicarb, benfurakar, methiokarb a další) 
po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem 
účinku. 

Při použití ve sklenících s opylovači:  Zabraňte expozici opylovačů zakrytím nebo 
odstraněním kolonií během aplikace.

Dýmovnici  neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.

Ošetřený prostor musí být minimálně 3 až 6 hodin po aplikaci přípravku uzavřen. 
Během této doby do prostor nevstupujte. V případě, že do něj musíte vstoupit, 
je nutné použít obličejové masky s vhodnými filtry.

Rozsah povoleného použití včetně dávkování a ochranných lhůt je uveden
 v příbalovém letáku.

Před použitím dýmovnice si důkladně přečtěte celý text 
schválené etikety s návodem na použití v příbalovém 
letáčku uvnitř krabičky.

Přípravek mohou použít pouze profesionální uživatelé.

Skladování: 
Dýmovnici skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobře 
větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, 
hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od 0°C až 
+25°C a mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, vlhkem a přímým slunečním 
světlem. Neskladujte v blízkosti topných a zápalných těles. 

Likvidace obalů:
Tento obal musí být zlikvidován jako drobný nebezpečný odpad, poté, co byl 
úplně vypálen. Obal znovu nepoužívat.

Číslo šarže a datum výroby: 
uvedeno na obalu (na vnitřní straně záložky)

Evidenční číslo přípravku:   
5550-0 

Doba použitelnosti:     
3 roky od data výroby 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Octavius Hunt Limited
Dove Lane
Bristol, BS5 9NQ, Velká Británie

Právní zástupce/distributor v ČR: 
PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10
Telefon: 274 770 944,  608 923 215,  602 219959   
 e-mail: info@pelgar. cz 
 www.pelgar.cz

Pirimor® je registrovaná ochranná známka 
společnosti Syngenta AG, Švýcarsko.

Účinná látka: pirimikarb 100 g/kg

NEBEZPEČÍ !
Obsah:  100 g


