POLSIL® AGRO PLUS
CHARAKTERYSTYKA
POLSIL® AGRO PLUS jest preparatem stosowanym jako adiuwant, który w połączeniu z pestycydami powoduje zmianę
napięcia powierzchniowego cieczy roboczej, przez co w znaczący sposób podnosi skuteczność zabiegów ochronnych.
DANE TECHNICZNE
Lp.

Parametr

Specyfikacja

1.

Wygląd

żółta ciecz, od klarownej do lekko mętnej

2.

Gęstość w 20°C

ok. 1,0 g/cm3

3.

Lepkość w 20°C

ok. 50 cP

ZASTOSOWANIE
POLSIL® AGRO PLUS polecany do stosowania wraz
z
pestycydami,
jako
adiuwant
czyli
czynnik
wspomagający ich działanie i ograniczający zużycie.
Poprawia on zwilżalność, przez co zwiększa penetracje,
przyczepność oraz równomierne rozprowadzenie
środków ochrony roślin do powierzchni. Dodatek
POLSIL® AGRO PLUS zmniejsza dawkę stosowanego
środka, przy zachowaniu pożądanego efektu.

Uprawy ogrodnicze i sady:
- 200-300 ml/ha w zależności od etapu wzrostu.
Dawki te pozwalają na różne objętości wody. Nie należy
przekraczać maksymalnego zalecanego stężenia.

SPOSÓB UŻYCIA

POLSIL® AGRO PLUS sprzedawany jest w formie
koncentratu do rozpuszczania w wodzie.
Preparat nie posiada okresu karencji, gdyż nie zawiera
chemicznie aktywnych pestycydów.

POLSIL®

AGRO PLUS może być stosowany
w mieszankach zbiornikowych, jak również jako dodatek
w formulacjach pestycydów. Jeśli etykieta pestycydu nie
zawiera konkretnych zaleceń dotyczących stosowania
adiuwantów, ale nie zabrania ich stosowania, POLSIL®
AGRO PLUS należy stosować w ilościach podanych
poniżej.
W celu określenia właściwych i skutecznych dawek
zaleca się uważną obserwację wydajności oprysku
podczas próbnego zastosowania mieszanki w zbiorniku
opryskiwacza.

Formulacje pestycydów:
- ilość potrzebną do użycia podczas formulacji należy
dobrać doświadczalnie.

MAGAZYNOWANIE
Produkt powinien być przechowywany w oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do
+ 30°C.
OKRES GWARANCJI
24 miesiące od daty produkcji.

DAWKOWANIE
Rośliny uprawne:
- Pestycydy o działaniu układowym (systemowym): 200
ml/ha w celu poprawienia zwilżania, rozprowadzania
i wchłaniania;
Pestycydy
o
działaniu
kontaktowym
(powierzchniowym): 125 ml/ha w celu poprawy zwilżania
i rozprowadzania.

OPAKOWANIA
1, 5, 30, 200, 1000 kg

Informacje producenta
Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są
na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed
zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy
produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie
produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe
użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności
za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych
informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.
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