SEDGEHAMMER+ Turf Herbicide
DÒNG THUỐC TRỊ CỎ CÚ HIỆU QUẢ NHẤT

CHO MỌI SÂN CỎ, CẢNH QUAN

SEDGEHAMMER + là dòng thuốc diệt cỏ nhằm kiểm soát các loại cỏ cú bông vàng,
cỏ cú bông tím và một số loại cỏ dại lá rộng khác trong lĩnh vực cảnh quan, sân cỏ
thể thao như cỏ đuôi ngựa, cỏ đầu bạc và các dòng cỏ dạ lá rộng, tròn nhất định…
SEDGEHAMMER + được đánh giá là một trong những thuốc diệt cỏ “thân thiện
nhất” với các thảm cỏ hiện nay.
Nó đã được chứng minh là an toàn cho hầu hết các loại thảm cỏ được sử dụng phổ
biến hiện nay ( Nếu thảm cỏ đã có hệ thống rễ phát triển tốt ).
Khối lượng gói : 0.5 ounces (13.5 grams)
Thành phần chính : Halosulfuron-methyl 5%
Thành phần khác : 95%
Một chất hoạt động bề mặt không ion là một chất phụ gia hỗ trợ sự thâm nhập của
SEDGEHAMMER + vào mô thực vật.
SEDGEHAMMER + được hấp thụ vào mô lá trong vòng 24 - 48 giờ và đi vào hệ
thống mạch của các loại cỏ dại.
Các loại cỏ dại sẽ chuyển vàng và nâu dần trong vòng 10-14 ngày. Có thể mất
thêm 2 tuần nữa trước khi các loại cỏ cú chết hẳn.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
SEDGEHAMMER + được áp dụng cho sân cỏ sân vườn gia đình , cảnh
quan thương mại, công viên, sân bóng đá, sân Golf, sân tennis, sân
trượt cỏ….
Ngoài ra nó còn được sử dụng trên các khu vực phi nông nghiệp
khác bao gồm: sân bay, nghĩa trang, mái dốc taluy, gạch lỗ công
trình…

THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NHẤT
Sử dụng SEDGEHAMMER + khi các đám cỏ cú , cỏ dại còn non, đang
trong giai đoạn mới bắt phát triển ( xuất hiện trong vòng 6 tuần ).
SEDGEHAMMER + hoạt động bằng cách giết chết các tán lá và củ
dưới lòng đất.

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NHẤT
Với 1 gói SEDGEHAMMER + 13,5 gram ( 0,5 ounce ) bạn pha với 3,5
– 4 lít nước phun trên diện tích 100m2.
Để tối đa hóa công hiệu của thuốc thì chúng ta nên sử dụng hết 1 lần
vì tính năng của nó sẽ làm suy giảm sau 24h khui ra.

THỜI GIAN CÔNG HIỆU CỦA THUỐC
SEDGEHAMMER + được hấp thụ vào mô lá trong vòng 24 - 48 giờ
và đi vào hệ thống mạch của các loại cỏ dại.
Nó di chuyển và tác động trực tiếp những bộ phận phát triển của
cỏ cú dưới đất trồng đó là thân rễ và các củ.
Nó ức chế quá trình sản xuất Axit amin quan trọng trong cỏ dại
khiến quá trình đó dần dần bị tạm dừng.
Các loại cỏ dại sẽ chuyển vàng và nâu dần trong vòng 10-14 ngày
và mất thêm 2 tuần nữa trước khi các loại cỏ cú chết hẳn.

THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA THUỐC
SEDGEHAMMER + bảo quản ở điều kiện mát mẻ, khô thoáng thì
nó có thời hạn sử dụng trong từ 2 - 5 năm.

CÓ NÊN TƯỚI NƯỚC TRƯỚC KHI PHUN THUỐC ?
Không cần thiết tưới nước trước nếu bạn thấy cỏ Cú đã phát triển
vượt qua trên chiều cao của thảm cỏ hiện tại nhà bạn.
Điều quan trọng là bạn cần phun hỗn hợp SEDGEHAMMER + bao
phủ đều theo hướng dẫn trên các vùng cỏ Cú cần tiêu diệt là được.

THUỐC CÓ ẢNH HƯỞNG THẢM CỎ HIỆN TẠI KHÔNG ?
SEDGEHAMMER + được đánh giá là một trong những sản phẩm
“thân thiện nhất” với các thảm cỏ hiện nay.
Nó đã được chứng minh là an toàn cho hầu hết các loại cỏ được sử
dụng phổ biến hiện nay ( Nếu thảm cỏ đã có hệ thống rễ phát triển
tốt ).
Khi được áp dụng theo chỉ dẫn trong các điều kiện được mô tả, các
dòng cỏ có khả năng chịu được với sản phẩm này như : Lá Gừng,
Kikuyu, Bermuda , Nhung Nhật, Bentgrass, Tall Fescue, Perennial
Ryegrass, Bahia, , Seashore paspalum, Buffalograss, St.
Augustine…

SỬ DỤNG THUỐC TRONG VƯỜN RAU ĐƯỢC KHÔNG ?
Không ! SEDGEHAMMER + không thể được sử dụng trong vườn rau
hoặc trong hoặc các loại cây ăn trái, cây ngắn ngày.
Nó có thể được sử dụng trong khu vực trồng các loại cây làm cảnh bằng
cách là một phun trực tiếp trên các dòng cỏ dại họ Cói.
Tránh để SEDGEHAMMER + tiếp xúc với lá hoặc bộ phận của cây trồng
khác.

SỬ DỤNG THUỐC TRONG VƯỜN CỎ MỚI ĐƯỢC KHÔNG ?
Bạn nên áp dụng SEDGEHAMMER + khi thảm cỏ của bạn đã phát triển
hệ thống rễ đủ tốt.
Nếu bạn đang gieo dặm lại bằng hạt cỏ hay trồng cỏ cấy, xé ,trải
thảm...hãy chờ tối thiểu 4 tuần ( để thảm cỏ ổn định ) trước khi sử
dụng.

NÊN CẮT CỎ VÀO THỜI ĐIỂM NÀO KHI PHUN THUỐC ?
Để có kết quả tốt nhất, bạn không nên cắt cỏ trong vòng hai ngày trước
hoặc sau khi phun SEDGEHAMMER + .

NÊN TƯỚI NƯỚC VÀO THỜI ĐIỂM NÀO SAU KHI PHUN ?
Sau khi phun thuốc diệt cỏ Cú SEDGEHAMMER + , bạn chờ khoảng 4
tiếng sau thì bạn có thể tưới nước cho bãi cỏ của bạn bình thường trở
lại.

SAU BAO LÂU CÓ THỂ ĐI LẠI BÌNH THƯỜNG TRÊN
THẢM CỎ ĐÃ PHUN THUỐC ?
Tốt nhất là bạn và thú cưng của mình nên cách ly khỏi sân cỏ cho đến
khi các thảm cỏ đã khô sau khi phun SEDGEHAMMER + .
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