MULTI-INSEKT. 100% NATURALNY. DOM i OGRÓD
ZWALCZA mszyce, wełnowce, przędziorki i mączliki, roztocza oraz trudne insekty typu misecznik,
tarcznik w stadiach: jajeczek, larw i osobników dorosłych.
Ochojnik jest zwalczany tylko w postaci jajeczek – oprysk wczesno wiosenny.
Do stosowania na roślinach ozdobnych, drzewach i krzewach owocowych i warzywach.
Można zjeść opryskane owoce już w tym samym dniu. KARENCJA 12 h.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat gotowy do użytku, kontaktowy, działa fizycznie tworząc powłokę
na owadzie blokującą dopływ powietrza. Insekty należy dokładnie pokryć cieczą.
Oprysk wykonać w miejscach występowania szkodników, szczególnie w dolnej części liścia.
Unikać oprysku pąków kwiatów. Oprysk powtórzyć po upływie 7-10 dni. Maksymalna liczba
zabiegów: 3. Wyjątek: 2 razy - zwalczanie przędziorków na drzewach owocowych.
Zalecane jest stosowanie rano lub wieczorem, nigdy w pełnym słońcu w temp > 25°C.
Niektóre rośliny mogą być wrażliwe na preparat. Nie stosować na roślinach z delikatnymi
liśćmi (np. gwiazdy betlejemskie, cyklameny, fiołki afrykańskie, paproć, bluszcz itp. Przed
zastosowaniem na dużej cennej partii przeprowadzić wykonać próbny zabieg.
SKŁAD: wodny roztwór oleju roślinnego. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Umyć ręce po zastosowaniu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed mrozem. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas
stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie przechowywać razem z
żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Preparat posiada Atest PZH/HT-2916/2014.
Produkt nie jest środkiem ochrony roślin zgodnie
z Rozporządzenia WE 1107/2009 (art. 2, ust. 2.) oraz wykładnią
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HORos8217-80/2014.
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Zawartość netto:

750 ml

Okres ważności: 5 lat
Data produkcji i nr partii na opakowaniu

