DESIGNER®
Účinná látka: karboxylovaný styrén butadien kopolymer 255 g/kg
(syntetický latex)
Adjuvant vo forme vodnej emulzie typu olej: voda (EW) pre použitie v zmesi s fungicídmi
a insekticídmi pre všetky plodiny. Pôsobí ako zmáčadlo, zlepšuje priľnavosť aplikačnej
kvapaliny a zvyšuje jej zadržanie na ošetrenom povrchu. Znižuje straty zmytím
dažďovými zrážkami alebo závlahou. Znižuje nežiaduci úlet pri postreku.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:
Adjuvant pôsobí ako zmáčadlo, zlepšuje priľnavosť aplikačnej kvapaliny a zvyšuje jej zadržanie
na ošetrenom povrchu. Znižuje straty zmytím dažďovými zrážkami alebo závlahou. Znižuje
nežiaduci úlet pri postreku.

PLODINA

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

všetky plodiny

Zlepšenie vlastností
aplikačnej kvapaliny

DÁVKA
l.ha-1
0,1- 0,15 l.ha-1
(max. koncentrácia
0,125 %)

OCHRANNÁ
DOBA

POZNÁMKA

AT

TM
s fungicídami
a insekticídami

AT - súvisí so spôsobom použitia alebo určenia, ktoré nevyžaduje stanovenie ochrannej doby.
Ochranná doba sa týka prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prostriedok miešaný.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Pomocný prostriedok sa aplikuje v TM zmesi s fungicídmi a insekticídmi v súlade s návodmi
na ich použitie.
Aplikačná dávka vody: 100-200 l.ha-1 pri dávke pomocného prostriedku 0,1 l.ha-1
nad 200 l.ha-1 pri dávke pomocného prostriedku 0,15 l.ha-1
Pomocný prostriedok sa aplikuje pozemne postrekom alebo rosením schválenými aplikátormi.
Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.
PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY: pri príprave postreku dodržte poradie nasledovných
operácií.
1/ Naplňte nádrž postrekovača do 3/4 objemu vodou a zapnite miešanie.
2/ Pridajte potrebné množstvo fungicídu alebo insekticídu v súlade s odporúčaniami jeho
výrobcu.
3/ Doplňte nádrž postrekovača vodou
4/ Fľašu adjuvantu DESIGNER® dobre premiešajte a do nádrže pridajte potrebné množstvo.
5/ Pri doplnení vody do nádrže postrekovača a v priebehu aplikácie pokračujte v miešaní.
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MORFORUGULÁTORY A POMOCNÉ LÁTKY

NÁVOD NA POUŽITIE

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA: vypláchnite nádrž, rozvod kvapaliny a trysky čistou
vodou. Zvyšok roztoku oplachovej kvapaliny vypustite a celé zariadenie opäť prepláchnite
čistou vodou. Ak návod na použitie príslušného fungicídu, insekticídu alebo použitého
čistiaceho prostriedku obsahuje odlišný spôsob čistenia aplikačného zariadenia, dodržujte
spôsob uvedený v tomto návode.

MORFORUGULÁTORY A POMOCNÉ LÁTKY

DESIGNER®

Balenie: fľaša 1 l HDPE
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