
SUBSTRAL POLYSECT 005SL PRZĘDZIORKI
WEŁNOWCE 750ML
Polysect jest środkiem owadobójczym w formie gotowego do użycia sprayu,
o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania
mszyc i innych owadów ssących w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych
w mieszkaniach oraz roślin ozdobnych uprawianych w ogrodach
przydomowych i na działkach rekreacyjnych na terenie otwartym (w
gruncie) lub pod osłonami (szklarnie, tunele i rozsadniki przydomowe)
i niektórych roślin warzywnych uprawianych pod osłonami.

CECHY PRODUKTU:

    pierwsze efekty widoczne w 24 godziny
    długodziałający
    gotowy do użycia
    na szeroki zakres szkodników
    do stosowania w domu i ogrodzie
    działa prewencyjnie

DZIAŁANIE:
Środek zwalcza mączlika, mszyce oraz wiele innych szkodliwych owadów ssących takich jak miszeczniki, wełnowce,
ponadto znacząco ogranicza występowanie wciornastków.
Środek działa szybko - rezultaty widoczne są w 24 godziny.
Preparat długodziałający Substral Polysect do roślin i krzewów ogrodowych jest środkiem działającym systemicznie -
czyli wnika w głąb rośliny i krąży wraz z jej sokami, zabezpieczając tym samym roślinę od wewnątrz. Opady deszczu,
zmywanie środka z powierzchni roślin oraz wpływ promieniowania słonecznego nie mają istotnego znaczenia
w przypadku środka charakteryzującego się działaniem systemicznym. Skutkuje to dłuższą ochroną przed szkodnikami
niż w przypadku opryskiwania środkami o innym sposobie działania.
Preparat działa aż do 3 tygodni. Dodatkowo zapewnia działanie prewencyjne - działając nie tylko walczy z owadami,
które zaczęły niszczyć roślinę, ale również chroni ją przed atakiem nowych.
STOSOWANIE:

Wstrząsnąć przed użyciem1.
Odbezpieczyć dyszę i opryskać roślinę2.
Roślinę opryskiwać tak, aby cieczą użytkową dokładnie pokryć górną i dolną część liści unikając spływania3.



kropel.
Należy się upewnić, że zarówno dolna jak i górna część liści została zmoczona4.
Zabezpiecz dyszę po zakończeniu zabiegu.5.

Rośliny ozdobne, domowe rośliny ozdobne, kwitnące rośliny ozdobne i krzewy ozdobne w ogrodach przydomowych i na
działkach rekreacyjnych (uprawa w gruncie i pod osłonami): maksymalna liczba zabiegów w roku - 2. Odstęp między
zabiegami: co najmniej 14-21 dni.
Rośliny jadalne: maksymalna liczba zabiegów w roku - 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych oznak obecności szkodników. Jeśli to konieczne można zabieg powtórzyć po
14 dniach od pierwszego opryskiwania dla roślin ozdobnych oraz po 10 dniach dla roślin warzywnych.
Na zewnątrz stosować od kwietnia do końca września. Wewnątrz pomieszczeń można stosować cały rok.
SKŁAD PRODUKTU:
Zawartość substancji czynnej: acetamipryd (insektycyd z grupy neonikotynoidów) - 5 g/l (0,5%).
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

    Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
    Unikać zanieczyszczenia oczu.
    Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
    Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
    Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów
wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.


