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Preparat chwastobójczy Roundup 360 Plus 1 l
 

Cena: 91,90 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent EVERGREEN

Opis produktu
 

Preparat chwastobójczy Roundup 360 Plus 1 l

 

Preparat chwastobójczy w postaci koncentratu służącego do przygotowania roztworu wodnego do nalistnej aplikacji przy użyciu
opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Roundup® 360 Plus jest przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jedno i dwuliściennych.
Znajduje zastosowanie w ochronie upraw kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego; przed
zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego; na ściernisku, ugorach i
odłogach oraz nieużytkach rolniczych.

Działanie środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne jest po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3
tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Na stanowisku, na którym stosowano Roundup® 360 Plus można uprawiać wszystkie rośliny.

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
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Mając na uwadze skuteczne działanie preparatu oraz bezpieczeństwo przy stosowaniu środka jego użytkownika i środowiska, prosimy o
zapoznanie się z informacjami na etykiecie opakowania.

 

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj
środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie. 

 

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.
(Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być
umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz
posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony
roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.). 

 

Galeria
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