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CRUSHER

70WP

MOLLUSCICIDE

Registered with the Fertilizer and Pesticide Authority Pursuant to PD 1144
FPA Registration No. 242-229-1010

ACTIVE INGREDIENT:
Niclosamide ..................700 g/Kg
(830 g/Kg Niclosamide Ethanolamine Salt)
INERT INGREDIENTS .300 g/Kg

Para sa mabisang
pagsugpo ng “Golden
Kuhol” na sumisira sa
mga tanim na palay.

CRUSHER 70WP

MOLLUSCICIDE

PARAAN NG WASTONG PAGGAMIT:
Ihanda at pataging mabuti ang bukid. Patubigan ang
bukid hanggang sa lalim na 3 cm at hayaang lumabas ang mga
kuhol. Magtimpla ng isang sachet ng CRUSHER 70WP sa isang knapsack,
haluing mabuti at ibomba sa bukid. Kung ang tubig ay sumobra sa lalim na 3 cm,
siguraduhin na mapigilan ang pag-agos ng tubig na nabombahan ng
CRUSHER 70WP.
TANIM
Palay

PESTE

KNAPSACK/
HEKTARYA

DAMI NG KARGA
SA KNAPSACK

10

1 sachet (35 grams)

Golden Apple Snail (Kuhol)

1 sachet CRUSHER 70WP = 35 gramo; 1 Knapsack = 16 Litrong Tubig

Mabagsik laban sa
pesteng Kuhol

AKMANG-GAMIT: Ang CRUSHER 70WP ay hindi akma na ihalo sa ibang
produktong pestisidyo.

Garantisadong epektibo
Subok na maaasahan
May bisang tumatagal ng
48 oras pagkatapos
ibomba

PAUNAWA: Itabi sa orihinal na lalagyan, mahigpit na natatakpan at malayo sa
mga pagkain. Iwasang madikit sa balat at malalambot na bahagi ng katawan.
Iwasang malanghap ang ibinombang gamot. Sa tuwing magtitimpla at
magbobomba, ugaliing magsuot ng kagamitang pananggalang, tulad ng damit
na mahahaba ang manggas, bota at
guwantes. Pagkatapos magbomba,
maghugas ng kamay at paliguan ang buong
katawan gamit ang sabon at tubig. Hugasang
mabuti ang sprayer pagkatapos magbomba.
Ibaon sa lupa na malayo sa daluyan ng tubig
ang pinagbasyuhan ng gamot. Huwag
pahintulutang mapunta ang ibinombang
gamot sa daluyan ng tubig. Ang produktong
ito ay nakakalason sa isda.
Responsible Care

CPAP

Samahan sa Pilipinas ng mga Industriyang Kimika

A Quality Product of:

TEXICON
AGRIVENTURES CORPORATION

Quality agro solutions for less

®

OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

C. Mercado St., Brgy. Panginay, Guiguinto, Bulacan 3015
Telefax: +63 (44) 792-1548; +63 (44) 794-3027
www.texicongroup.com

GAWANG PINOY
Quality Generics

RVS Bldg. Door 2, KM 13 Zone 4, Panacan, Davao City
Telefax: +63 (82) 235-1408

