H E R BI-SAF E
Herbi-Safe vergroot de efficiëntie van glyfosaat en
glufosinaathoudende herbiciden en neutraliseert eventuele
schadelijke bijwerkingen in de bodem. Door de verbeterde
opname is het mogelijk een lagere dosering herbicide te
gebruiken met gelijk resultaat.

SAMENSTELLING
Dichtheid
pH
Uiterlijk

1,1
2-3
Bruine vloeistof

VERPAKKING
Verkrijgbaar in verpakkingen van 5 en 17,5 liter.

HS1901A

DOSERING
Algemeen
Gebruik 25% minder glyfosaat dan gebruikelijk
en voeg 0,5 liter Herbi-Safe toe per 100 liter
spuitvloeistof.

GEBRUIKSRICHTLIJNEN
• Goed schudden/roeren voor gebruik.
• Vorstvrij, binnen bewaren op een donkere
plaats. Bij te koude temperaturen (< 5 oC) kan het
product kristaliseren.
• Het wordt niet aanbevolen om dit product
samen met bodemherbiciden te gebruiken,
omdat dit mogelijk de effectiviteit van deze
middelen verminderd.
• Het wordt niet aanbevolen om dit product samen
met selectieve herbiciden te gebruiken, omdat dit
een eventuele gewasschade kan veroorzaken.
• Een bespuiting kan het beste ‘s morgensvroeg of
‘s avonds worden toegepast, wanneer de zon niet
te fel schijnt.
• Vermijd contact met huid en ogen. Bij gebruik de
ogen beschermen en handschoenen gebruiken.
• Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit
te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het
op het gehele perceel toe te passen.
• Producten nooit puur met elkaar mengen.
• Voor de combineerbaarheid van Herbi-Safe
met andere producten in de spuitvloeistof, zie de
productcombineerbaarheidstabel van Soiltech op
de website www.soiltech.nl.
• Vanaf het moment van productie is dit product
3 jaar houdbaar. De houdbaarheid van het product
staat op het etiket. Het tussentijds openen
van de verpakking heeft hier geen invloed op.
Zolang er aan de gebruiksrichtlijnen voor opslag
wordt voldaan, is de houdbaarheidsdatum (T.H.T.)
op het etiket leidend.
Waarschuwing: Omschrijving op het voorblad bevat slechts
aanbevelingen. Aangezien er door Soiltech geen controle uitgeoefend
kan worden op opslag, behandeling, toepassing, gebruik, weer, plant- of
bodemomstandigheden voor, tijdens en na toepassing (alles wat invloed
kan hebben op het functioneren van ons programma), wordt onder
geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
geaccepteerd voor schade, verlies, gebrek in werking of ongevallen
(gevolgschade of anders), ontstaan door opslag, toepassing of gebruik. De
koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik
van Soiltech producten. Soiltech adviseert een teeltadviseur te raadplegen
voor een producttoepassing. Indien bovenstaande aanbevelingen
afwijken van een bemestingsadvies, raadt Soiltech u aan om het advies
aan te houden. Bij twijfel hierover raadt Soiltech u aan contact op te
nemen met uw adviseur. Voor al onze leveringen gelden de algemene
leveringsvoorwaarden die te vinden zijn op www.soiltech.nl.
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OVERIG

VOORDELEN
• Heeft uitvloeiende en hechtende werking voor
betere opname.
• Versterkt werking glyfosaat en glufosinaatammonium.
• Maakt het mogelijk om de dosering van glyfosaat
en glufosinaat ammonium te verlagen met 25%.
• Maakt herbiciden minder schadelijk voor het
bodemleven (algen).
• Bevordert de afbraak van herbiciden in de bodem.
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