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NAT ANTYCHWAST TOTAL
ULTRA 250ML bez glifosatu
Cena

32,09 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu

NOWOŚĆ! Zwalcza chwasty. Naturalnie.

AntyChwast TOTAL Ultra Substral bez glifosatu
opakowanie 250 ml
Substral AntyChwast TOTAL to linia produktów chwastobójczych (herbicydów) oparta w 100% na naturalnej substancji
aktywnej (zawiera organiczny kwas pelargonowy). Środek przeznaczony jest do zwalczania szerokiej gamy chwastów w
ogrodzie, wokół domu, na działkach. Idealny do ścieżek, podjazdów, patio ( i innych powierzchni twardych i półtwardych) oraz
do stosowania wokół podstawy róż, krzewów i drzew. Warto podkreślić, że można nim zwalczać chwasty pod drzewami
owocowym i krzewami winorośli, ponieważ działa na zielone części roślin i nie uszkadza tych zdrewniałych.
W sprzyjających warunkach, widać pierwsze efekty nawet po 2 godzinach od zastosowania.
Substral AntyChwast TOTAL jest bezpieczny dla gleby, gdyż ulega biodegradacji. To alternatywa dla wszystkich, którzy
poszukują naturalnych rozwiązań w ogrodzie, nie chcą używać preparatów oparty na glifosacie, czy innych substancjach
chemicznych. Jest to więc naturalny zamiennik Roundupu i pozostałych produktów zawierających glifosat.
Dostępne są zarówno opakowania w formie wydajnego koncentratu, jak również w gotowego do użycia spray’u
KORZYŚCI:
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Efekty widoczne nawet po 2 godzinach,
100% naturalna substancja aktywna,
Umożliwia ponowne sadzenie lub wysiew 24 godziny po aplikacji,
Nie zawiera glifosatu,
Uniwersalny środek chwastobójczy do stosowania na niechcianą roślinność,
Idealny do ścieżek, podjazdów, patio i wokół podstawy róż, krzewów i drzew.
ZASTOSOWANIE SUBSTRAL ANTYCHWAST TOTAL ULTRA:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych opryskiwaczy
ciśnieniowych). Powierzchnie przepuszczalne pokryte niepożądana roślinnością tj. ścieżki, podjazdy drogi dojazdowe, tarasy,
patia, wzdłuż ogrodzeń, ścian, żywopłotów, nieużytkowane rabaty i grządki przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej,
wokół krzewów i drzew ozdobnych.
Koncentrat: maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 23 ml środka w 300-500 ml wody/10 m2.
Gotowy do użycia: maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 300 ml środka na 10 m2.
Termin stosowania środka: w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, po wschodach chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 7 – 21 dni.
SKŁAD:
Kwas pelargonowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) - 565g/l (59,1 %) - koncentrat
Kwas pelargonowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) - 43g/l (4,31 %) – gotowy do użycia
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami
ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Kupującym środki ochrony roślin może być jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie opisane w art. 28 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 455) o środkach ochrony roślin. Kupującym środki ochrony roślin musi
być osoba trzeźwą.
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