PRODUKCJA WOLNA OD BAKTERIOZ
ZGODNIE Z ZASADAMI INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN
Decyzją URPL nr 4236/10 środek Huwa San TR50 został dopuszczony do
zapewnienia higieny w uprawie i przechowywaniu roślin, preparat posiada
właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze.

HIGIENA W UPRAWACH I PRZECHOWYWANIU PLONÓW
Pierwszy w Polsce środek o bardzo szerokim zakresie biobójczego działania
Umożliwia dezynfekcję pomieszczeń, powierzchni, maszyn, narzędzi.
Potwierdzone działanie wobec Alternaria, Botry s, Clavibacter michiganensis
ssp. Sepedonicus, Cylindrocladium, Fusarium, Phytophthora, Ralstonia
solanacearum, Rizoctonia.
Produkt jest przeznaczony do odkażania powierzchni również mających
bezpośredni kontakt z żywnością oraz środkami żywienia zwierząt.

Wyjątkowe zalety Huwa San TR 50®

· możliwość szybkiego korzystania z wydezynfekowanego pomieszczenia,
narzędzi, sprzętu i opakowań bez potrzeby ich spłukiwania.
· środek jest bezpieczny dla środowiska w tym wody, wykorzystanie go do
sanityzacji wody dodatkowo wpływa na eliminowanie glonów,
bioﬁlmu i zabezpieczenie systemu nawadniania przed zatykaniem.
· w stosowaniu bezpieczny dla ludzi i zwierząt
· możliwość stosowania środka już od 5 °C

Zalecane dozowanie w celu odkażania powierzchni: stosować roztwory robocze
o stężeniu 2% w ilości co najmniej 1 litra na 10 m 2 i minimalny czas kontaktu 5 minut.

REGULARNE STOSOWANIE HUWA SAN TR50 ZAPOBIEGA
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Nie stosować łącznie z fungicydem, odstęp czasowy uzależniony od ilości dni karencji danego fungicydu, na ogół 10 - 12 dni.
Środek Bisteran nie ma karencji. Doradztwo indywidualne dla każdego klienta.
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PROGRAM STOSOWANIA ŚRODKA W UPRAWIE ZIEMNIAKA

