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COMPOSITION:
Active Ingredient: Diuron..... 800 g/Kg
Inert Ingredients.................. 200 g/Kg
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Paraan ng Pag-gamit
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Tbsp/16 L
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3 - 5
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DIREKSYON SA PAG-GAMIT: 

1 tbsp o kutsarang talahanayan = 10 gramo

PAGHAHALO:
Punan ang sprayer tank ng kalahati sa kailangang tubig. Sa isang 
hiwalay na lalagyanan, maglagay ng sapat na dami ng tubig base sa 
kailangang dosage ng produkto saka haluin ng mabuti hanggang sa 
lumapot ng bahagya. Isalin ang hinalong solusyon sa salaan ng 
sprayer habang kinakalog nang marahan. Sunod na idagdag ang 
kaukulang dami ng tubig para mapunan ang sprayer tank.

PAMARAAN:
Kailangan magkaroon ng kaukulang pag-iingat sa pag-spray ng 
solusyon sa mga alagang tanim para matiyak ang kalusugan nito 
habang sinusugpo ang mga damo. Siguruhin na hindi tatamaan ang 
ugat o hindi masisipsip ng mga ugat ang binombang solusyon. Kapag 
ito ay ibinomba ng hindi tama sa panahon maaring magdulot ito ng 
paninilaw ng dahon at tuluyang pagkalanta ng tanim. Maliban na 
lamang kung ang gamot ay direktang ibinomba sa damo. Kung 
sakaling ganito ang pag-gamit maghalo ng sabon sa solusyon.

PAUNAWA:
Ito’y nakakalason sa isda. Ibaon sa lupa ang boteng lalagyanan na 
walang laman at malayo sa pinanggagalingan ng tubig. Ang maling 
paggamit ng pestisidyo ay mapanganib sa tao at sa kapaligiran. 
Gamitin ng wasto ang pamatay-damo.
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