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Ponúkame Vám,

GARLON new
- je to postrekový arboricid a herbicid vo forme koncentrátu k ničeniu nežiadúcichdrevín,
pníkov, burín, k likvidácií pňovej výmladnosti a pníkov drevín v alejách, ovocných sadoch a
iných porastoch, k ničeniu náletových drevín na lúkach a pastvinách, k likvidácií nežiadúcej
vegetácie na nepoľnohospodárskej pôde, k ošetrovaniu koruny železničných tratí a k ničeniu
nežiadúcich drevín pozdĺž tratí.
Účinkuje na: agát, brezu, jelšu, bazu čiernu a ďaľšie listnaté dreviny, na malinu, ostružinu,
boľševník obrovský, krídlatku sachalínsku, pŕhľavy, prasličky, orličník obyčajný a široké
spektrum dvojklíčnolistových bylín.
Účinná látka: Triclopyr 755 g/l
Použitie:
Príprava plôch pre výsadbu:
Ničenie buriny: dávka 20–40 ml/4 l vody/100 m2, v období
max. vývinu vegetácie na list
Nežiadúce dreviny:
Koncentrácia roztoku 1–10 %, 1 % roztok na list, 10 % roztok
na čerstvé záseky
Dreviny v parkových alejach, v ovocných sadoch:
Pne, pňová výmladnosť, potlačenie pňovej výmladnosti:
roztok 5–10 %, alebo 1 ml garlonu / 10 cm obvodu kmeňa,
Náter alebo postrek na čerstvé rezné plochy, vo väčšine postačí
ošetrenie obvodu kmeňa.
Skoro totálne potlačenie pňovej výmladnosti sa vykoná
aplikáciou 300 ml prípravku s 700 ml vody (30 %) pre
ošetrenie cca 1 m2 rezných plôch pomocou štetca. Aplikáciu je
potrebné vykonať do 2 týždňov po reze. Neaplikujte v dobe
zosileného toku miazgy.
Nepoľnohospodárska pôda: boľševník, dreviny náletové:
dávka 20–30 ml/4 l vody/100 m2, nepoškodzuje porast trávy
*** Prípravok je možné použiť len 1 krát v roku. ***
Balenie

5 LT – Cena/balenie s DPH : 112,10 EUR => Cena/LT s DPH : 22,42 EUR
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