Bionagro tarvikkeet

FINALSAN PLUS rikkakasvien torjunta-aine
Eroon sitkeimmistäkin rikkakasveista nopeasti ja tehokkaasti!
Luontaiseen rasvahappoon perustuva rikkakasvien torjunta-aine. Sillä voi torjua nopeasti ja luonnonmukaisesti pensaiden ja puiden alta, kiveytyksiltä ja poluilta.
Finalsan Plus on kaksivaikutteinen, se hajottaa kasvien vihreiden osien soluseinät ja estää juurakon jakautumisen. Soluseinien hajottaminen aiheuttaa voimakkaan vedenhukan, jolloin kasvi kuolee kuivumalla. Juuriston kärkien solunjakautumisen estäminen pysäyttää juuriston kasvun, joten kasvi ei pysty myöskäään leviämään juuriston avulla.
Puuvarsien solukot kestävät Finalsan Plussan, turvallinen käyttää myös puiden ja
pensaiden juurilla. Aine levitetään paineruiskulla tms. suoraan käyttökohteeseen,
edellyttää suoraa kontaktia tuhottavaan kasviin.

Tiiviste, sekoitus 1 : 5
• Kokonaisvaltainen rikkakasvien torjunta-aine yksija kaksisirkkaisten rikkaruohojen torjuntaan
• Tehoaa myös sammaliin ja leviin
• Vaikuttaa jo muutamassa tunnissa
• Vaikuttaa juuriin saakka, teho säilyy useita viikkoja
• Toimii sekä matalissa että korkeissa
lämpötiloissa
Virallisesti vahvistetut käyttökohteet
Torjuttavat
organismit

Yksi- ja kaksisirkkaiset rikkaruohot.
Levät ja sammaleet.

Kasvit /
kohteet

Koristekasvit ja koristepuut avomaalla.
Tiet ja puita kasvavat paikat viljelemättömällä maalla.
Käyttömäärä
166 l/ha. 16,6-% liuos (1 l Finalsan
Plus sekoitetaan 5 litraan vettä). 1 litra
liuosta riittää 10 m2:n rikkaruohoalaan.
KäyttöajanEnint. 2 käsittelyä 30-60 päivän välein.
kohta ja -tiheys (Ruiskutus yksittäisten kasvien tai osaalueiden käsittelynä)
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Täsmäkäytettävänä, biologisesti
nopeasti hajovana aineena Finalsan Plus ei leviä ympäristöön aiheuttamaan vaaraa muille kasveille, ihmisille tai eläimille. Finalsan
Plussalla käsitellyt alueet tulisi jättää koskemattomiksi yhden päivän ajaksi, jotta aine pääsee vaikuttamaan täydellä teholla.
Istuttaminen on mahdollista 2 päivää aineen käytön jälkeen. Siementen kylvö on mahdollista 14
päivän jälkeen.
Tehoaa myös alhaisissa lämpötiloissa, ainetta voi käyttää myös
keväällä kasvukauden alussa, tai
myöhään syksyllä.
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Finalsan Plus hajottaa kasvin vihreiden osien soluseinät. Soluseinien hajoaminen aiheuttaa voimakkaan veden haihtumisen ja kasvin kuivumisen.

Ammattilaatuiset puhdistusaineet

T.nro:
2167
Pakkaus:
4 x 10 l.

