DORASTENECKÁ 37, 831 07 BRATISLAVA

Vážení zákazníci
Pri prolongovaní registrácie prípravku TOUCHDOWN SYSTEM 4 bol doplnený rozsah
použitia nasledovne:
ROZSAH REGISTRÁCIE PRÍPRAVKU V ZÁHRADNÍCTVE
plodina
škodlivý činiteľ

dávka do 4 litrov
vody/ na 100 m2

jadroviny, kôstkoviny

Prípravok dodávame v balení 50, 100,500 a 1000 ml.
ochr. doba

20-60 ml

42

20-60ml

30

turanec kanadský
pýr
a iné vytrvalé buriny
vinič

orná pôda, strnisko

pýr a iné vytrvalé
buriny

30 ml

boľševník

50 -90 ml

krídlatka

Aplikovať v dobe intenzívneho rastu burín a to:
pýr plazivý vo fáze 3-4 listov pri výške 10-25cm
jednoročné trávy pri výške 5 cm
jednoročné dvojklíčnolistové buriny pri výške 2-4cm
V sadoch a vinohradoch možno používať celoročne,
najlepšie v máji až júni.
Dávkovanie:
jednoročné dvojklíčnolistové buriny,
turanec kanadský ( vo fáze prízemnej listovej ružice)
20ml na100 m2 v 4 l vody
pýr plazivý 30-40ml na100 m2 v 4 l vody
pupenec roľný 60ml na100 m2 v 4 l vody po nasadení
kvetných pupeňov
Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov.
Maximálny počet aplikácií: 1-2

5

Aplikujte na strnisko, alebo po podmietke, keď má pýr
3-4 nové list (t.j. výška 15-25cm) resp. trváce buriny sú
už vyrastené (výška min.10cm) Účinná látka sa počas
niekoľkých dní odbúra a preto môžete aplikovať aj
neskôr na jeseň bez rizika nepriaznivých vplyvov na
následné plodiny. Po postreku sa pôda najmenej 2
týždne nesmie spracovávať.
Maximálny počet aplikácií: 1

5

Náter rezných plôch nežiadúcich drevín (agát, baza
čierna, vrba, jaseň) alebo aplikáciou d zásekov na
kmeni ( asi 10cm obvodu kmeňa 1 zásek)koncentráciou
15%(150ml na1L vody),
postrek náletu nežiaducich drevín 5% roztokom 200 ml
na100 m2 v 4 l vody na list
.
Maximálny počet aplikácií: 1-2

nežiadúca vegetácia
nepoľnohospodárska
pôda

povolené kombinácie a poznámky

Dovoľujeme si Vás upozorniť na použitie prípravku TOUCHDOWN SYSTEM 4 pri
nepoľnohospodárskej pôde na ničenie boľševníka a nežiaducich drevín, t.j. do určitej miery ako
náhradu za GARLON 4EC.
Uvedené zmeny zatiaľ nie sú na našich obaloch malospotrebiteľských balení, avšak pri
ďalšom balení budú tieto informácie doplnené.

VAŠE OTÁZKY ZODPOVIEME NA ADRESE:

OBJEDNÁVANIE PRÍPRAVKOV:

FLORASERVIS s.r.o.
Dorastenecká 37
831 07 Bratislava – Vajnory
Tel./fax: 02/ 43 71 22 89
E-mail: floraservis@floraservis.sk

FLORASERVIS – veľkoobchodná predajňa
Horný dvor č. 6
900 27 Bernolákovo
Tel: 02/456 495 80 Fax: 02/402 528 00
E-mail: obchod@floraservis.sk

V Bratislave 31.7.2012, Benčičová Oľga

