OPIS DZIAŁANIA Polysect Długo Działający 005 SL jest środkiem
owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników w uprawie polowej roślin ozdobnych oraz w uprawie roślin
doniczkowych. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek przeznaczony do podlewania lub zastosowania przy użyciu
opryskiwaczy ręcznych.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego
opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W przypadku uprawy modrzewia europejskiego i róży.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek
ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których
zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem
środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą, - w temperaturze O°C - 30°C, - z dala od silnych utleniaczy. Chronić
przed światłem słonecznym. Unikać przemarzania. Zabrania się
wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Opróżnione opakowania po środku zaleca
się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Przed użyciem przeczytać instrukcje podane w załączonej ulotce.
Zawartość substancji czynnej: Acetamipryd
(związek z grupy neonikotynoidów) - 5 g/l (0,50%).
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska,
należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zezwolenie MRiRW nr R - 26/2012 z dnia
30.01.2012 r., ostatnio zmienione decyzją
MRiRW nr R-117/2019d z dnia 25.01.2019 r.
Środek przeznaczony do stosowania przez
użytkowników nieprofesjonalnych.

DAWKA
Ogród
Opryskiwanie
10 ml na 1 L wody

mszyca

OWADOBÓJCZY
Długo Działający

ochojnik

misecznik

tarcznik

ziemiórka

Dom
Podlewanie
Doglebowo
6 ml na 100 ml wody
na 1 L podłoża

• Ziemiórka

MSZYCA
OCHOJNIK
ZIEMIÓRKA

Posiadacz zezwolenia:
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.,
ul. Ostrobramska 101 A, 04 - 041 Warszawa,
tel.: 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91,
e-mail: infopl@evergreengarden.com

Zawartość netto:
tarcznik

100 ml na 10 L

misecznik

wełnowiec

POLYSECT

Podmiot odpowiedzialny za końcowe
pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno,
84-110 Krokowa, tel. 58 774-10-90,
fax: 58 676-74-89,
e-mail: info@target.com.pl,
www.target.com.pl

005 SL

Zwalcza i Chroni

Okres ważności: 2 lata.
Data produkcji i nr partii:

