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DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE JAKO ADIUWANT W ROLNICTWIE I OGRODNICTWIE
Adiuwant w formie emulsji, do zwiększania rozprzestrzeniania, zwilżenia i
penetracji tkanek roślin przez środki ochrony roślin
SKŁAD
682,5 g/l (75% w/w) estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju
rzepakowego.
INFORMACJE PODSTAWOWE
Fortune to wielofunkcyjny adiuwant zwiększający właściwości zwilżające i
penetrujące oprysków. Stosowany zgodnie z zaleceniami, maksymalizuje
skuteczność fungicydów i herbicydów powschodowych wymagających dobrego
pokrycia i penetracji liści. Fortune może służyć do poprawy parametrów
herbicydów i fungicydów w wielu uprawach, takich jak: zboża, kukurydza, burak
cukrowy, strączkowe, czy kapustne. Doświadczenia polowe wykazały szczególną
przydatność produktu Fortune przy zastosowaniu z herbicydami
sulfonylomocznikowymi, graminicydami zbożowymi i fungicydami z grupy triazoli.
ZALECENIA STOSOWANIA
Stosować Fortune w stężeniu 0,25 – 0,5% cieczy użytkowej (0,25 – 0,5 litra na
100 litrów wody). Dla buraków cukrowych maksymalna dawka to 0,85% cieczy
użytkowej (0,85 litra na 100 litrów wody). Wyższą z zalecanych dawek należy
stosować w trudnych warunkach, jak wysoka presja chwastów (herbicydy),
wysoka presja chorób (fungicydy), duża gęstość łanu, stres związany z pogodą
itp.
PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ
Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy i dodać środki ochrony roślin według
zaleceń ich producenta. Dodać odpowiednią ilość Fortune jako ostatni składnik i
uzupełnić brakującą ilość wody. Nie pozostawiać cieczy roboczej bez
włączonego mieszadła. Po oprysku starannie oczyścić opryskiwacz.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze powyżej 5°C.
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od
bezpośredniego promieniowania słonecznego lub źródła ciepła. Przechowywać z
dala od żywności, napojów, pasz i zasięgu dzieci. Opakowanie powinno być
szczelnie zamknięte, aby nie dostawała się do niego wilgoć. Fortune wystawione
na działanie temperatury poniżej 0°C może zgęstnieć i zmętnieć. Powróci do
płynnego i przejrzystego stanu przy temperaturze powyżej 0°C.
OCHRONA OSOBISTA
Stosować zalecenia ochrony osobistej odpowiednich dla środków ochrony roślin
z którymi produkt jest stosowany. Jeśli są różne dla różnych środków,
zastosować się wyższego poziomu zabezpieczeń.
INNE ZALECENIA
Nie używać ze środkami ochrony roślin stosowanymi na powierzchnię wody lub
w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
H317 Może powodować reakcję alergiczną
skóry.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki.
UWAGA
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.
P333+313 W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed
ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do
jednostek wyspecjalizowanych w usuwaniu niebezpiecznych odpadów.
PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Estry metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego: 682.5 g/l ± 10%
pH: 6 ± 1
gęstość: 0,90 g/cm3 ± 0,1
Podmiot wprowadzający produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa
Tel.: (0048) 22 571 40 50, Faks: (0048) 22 571 40 51
E-mail: cheminova.polska@fmc.com
Środek został wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.
U. Nr 147, poz. 1033)

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Numer partii: na opakowaniu
Termin ważności: 3 lata od daty produkcji

Zawartość: 5 litrów
Pakowane w kartony 4 x 5 litrów
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