INFORMAÇÃO
GERAL
O controle "mitigação de deriva de pulverização e auxiliar de deposição é
um adjuvante muito eficaz e fácil de usar para melhorar a deposição de
pulverização no alvo, retenção e redução da evaporação. O CONTROLE"
reduz a deriva e melhora a eficácia em taxas muito baixas quando aplicado
por terra ou ar. O CONTROL '' mistura-se bem com água e é compatível
com a maioria dos pesticidas e outros produtos agrícolas. Ao misturar com
as formulações de glifosato da Monsanto MAX®, siga as instruções abaixo.
USE DIRECTIONS
Os fatores que influenciam a taxa ótima de CONTROL ™ incluem
componentes da mistura de pulverização, pressão, seleção do bico,
1.
método de aplicação, velocidade, pressão, tipo de bico e proximidade
de áreas sensíveis não-alvo. Use as taxas recomendadas mais altas ao
aplicar em altas velocidades de aplicação e ao misturar com produtos
químicos que reduzem o tamanho das gotas de pulverização.
Se for necessária mais redução de desvio, aumente a taxa de
2. CONTROL ™ em incrementos de 1 oz / 100 gal até que o efeito
desejado seja obtido. Reduza a taxa se o padrão de pulverização
estiver distorcido.
3. 3. Não use o CONTROL '' com formulações de glifosato da Monsanto
MAX®, a menos que combinado com agente de compatibilidade de
8.5 a 17 lb / 100 gal de sulfato de amônio (AMS) ou 1 qt / 100 gal
GarrCo ASSIST '. O CONTROL WM '"é compatível com formulações
de glifosato da Monsanto MAX® sem AMS ou ASSIST'".
4. 4. Pode usar em aplicações aquáticas em taxas rotuladas.
O vendedor não oferece garantia de adequação ou comercialização. O
comprador concorda que a responsabilidade máxima do vendedor não
excederá o preço de compra deste produto.

CONTROL
DRIFT MITIGATION AND
DEPOSITION ADJUVANT

INGREDIENTS:

Polyvinyl polymer (polyacrylamide) ................ 37%
Formulation aids and inerts ....................... 63%
TOTAL

100%

Todos os ingredientes estão isentos dos
requisitos de tolerância de 40 CFR 180.1001
Conteúdo líquido: 1 galão
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Use Rate Guidelines
Application

Rate
oz/100 gal

Ground
Depending on nozzle, setup, and spray mixture
Dicamba and 2,4-D mixtures

1 to6
3 or higher

Airplane
Depending on nozzle, setup, and spray mixture

1 to8

Helicopter
Depending on nozzle, setup, and spray mixture
0.5to4
PRECAUÇÕES
Sempre use as melhores práticas de gerenciamento de pulverização e siga as
instruções do rótulo do pesticida. O CONTROL ™ por si só não elimina totalmente
o potencial de deriva de pulverização. Use proteção adequada para evitar contato
com os olhos e a pele.
ARMAZENAMENTO E DISPOSIÇÃO
Armazene acima de 32 ° F e evite o congelamento. Não reutilize o recipiente vazio.
Descarte o contêiner de acordo com os regulamentos federais, estaduais ou locais.
ATENÇÃO: Nocivo Se ingerido. Causa irritação ocular.
DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO:
Não coma, beba ou fume ao usar este produto. Em caso de ingestão: contacte um
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico se não se sentir bem.
Se nos olhos: enxaguar cuidadosamente com água por vários minutos. Remova as
lentes de contato, se presentes e fáceis de fazer - continue enxaguando.
PRIMEIROS SOCORROS:
Contato com os olhos: Verifique e remova as lentes de contato. Imediatamente
lavar os olhos com água em abundância por pelo menos 15 minutos, levantando
ocasionalmente as pálpebras superiores e inferiores. Procure atendimento médico
imediatamente. Ingestão: Lave a boca com água. Não induza o vômito a menos que
seja orientado pelo pessoal médico. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa
inconsciente. Procure atendimento médico imediatamente.
Read Safety Data Sheet before using this product.
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