GONDOR®
Účinná látka: lecitin 495 g.kg-1
Adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu pre použitie v zmesi s herbicídmi
a regulátormi rastu vo všetkých plodinách, na ornej pôde, lesnej pôde,
nepoľnohospodárskej pôde vrátane železníc. Zvyšuje priľnavosť a rozprestretie
postrekovej zmesi, penetráciu a translokáciu aplikovaných pesticídov. Znižuje
nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:
GONDOR® zvyšuje priľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi, penetráciu a translokáciu
aplikovaných pesticídov. Znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi.

PLODINA

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA
l.ha-1

POZNÁMKA

všetky plodiny, orná
pôda, lesná pôda,
nepoľnohospodárska
pôda vrátane železníc

Zlepšenie vlastnosti
aplikačnej kvapaliny

0,25-0,4 l/ha
(maximálna
koncentrácia 0,25%)

TM s herbicídmi, rast.
regulátormi

OL - nie je stanovená. Postupuje sa podľa ochrannej lehoty stanovenej pre prípravok na
ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prostriedok aplikuje.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Pomocný prostriedok sa aplikuje v TM zmesi s herbicídmi a regulátormi rastu v súlade
s návodom na ich použitie.
Aplikačná dávka vody: 100-200 l.ha-1 pri dávke pomocného prostriedku 0,25 l.ha-1
nad 200 l.ha-1 pri dávke pomocného prostriedku 0,4 l.ha-1
Prípravok sa aplikuje schválenými aplikátormi pozemne postrekom alebo rosením. 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/ Fľašu adjuvantu GONDOR® dobre premiešajte a do nádrže pridajte potrebné množstvo.
3/ Pridajte potrebné množstvo herbicídu a regulátoru v súlade s odporúčaniami jeho výrobcu.
4/ Doplňte nádrž postrekovača vodou
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 herbicídu a regulátora rastu alebo použitého
čistiaceho prostriedku obsahuje odlišný spôsob čistenia aplikačného zariadenia, dodržujte
spôsob uvedený v tomto návode.

MORFORUGULÁTORY A POMOCNÉ LÁTKY

GONDOR®

Balenie: 3 l, 5 l HDPE kanister
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