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AVERSOL B

  

  

Po ukončení výroby a spotřebování přípravků s účinnou látkou "thiram", kam patřily i přípravky
AVERSOL a STOPKUS, je na trhu nový AVERSOL B.

  

AVESROL B má účinnou látku Denatonium Benzoate (0,087 g/kg)". Obchodně je tato látka
nazývaná jako Bitrex, Aversin či Vilex. Jedná se o nejvíce hořkou látku na světě.  Pro představu
práh citlivosti člověka je 1: 20 000 000, přičemž koncentrace 1: 100 000 je pro člověka
nesnesitelně hořká. Dávku 0,087 g/kg lze vyjádřit  poměrem  0,87 : 10 000, je tedy více jak 10 x
hořký než snese člověk.

  

Fyzikální vlastnosti (barva, viskozita) i dávkování jsou totožné jako u přípravků AVERSOL.
AVERSOL B je tedy možné jak natírat za pomocí kartáčů či rukavice, tak stříkat za použití
membránových postřikovačů vybavených tryskou FCX 04.

  

Přípravek AVERSOL B je určen pouze pro profesionální použití. K nákupu je třeba doložit
"Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s POR min. II. st.".

  

Popis:
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  Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních a okrasných dřevin proti okusuzvěří.  AVERSOL B, repelent proti okusu sazenic zvěří, je pastovitá směs bílošedé barvycharakteristického zápachu. Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je však již ve vodě nerozpustný.AVERSOL B obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům ani listnáčům.Může být použit k zimní i letní ochraně sazenic. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty.    Obchodní název přípravku: AVERSOL B  Typ působení přípravku: Repelent  Kategorie uživatelů: Profesionální uživatel  Název a množství účinné látky: Denatonium Benzoate / 0,087 g/kg  Formulační úprava: Pasta (PA)  Dávkování:        Plodina, oblast použití  Škodlivý organismus, jiný účel použití  Dávkování, mísitelnost  4) Poznámka k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně      Lesní dřeviny, listnaté dřeviny, jehličnany  ochrana proti okusu zvěří srnčí, jelení a jinou   spárkatou zvěří  4 -5 kg /   1000 sazenic do 2 let stáří5 -8 kg / 1000 sazenic starších 2 let  4) postřik, zimní okus, ředění 5:1 (přípravek:voda),   letní okus, ředění 2:1 (přípravek:voda)      Lesní dřeviny, listnaté dřeviny, jehličnany  ochrana proti okusu zvěří srnčí, jelení a jinou   spárkatou zvěří  3 -5 kg /   1000 sazenic do 2 let stáří5 -8 kg /   1000 sazenic starších 2 let  4) nátěr,   neředí se, nebo velmi malým množstvím vody      Lesní dřeviny, listnaté dřeviny, jehličnany  ochrana proti okusu zvěří srnčí, jelení a jinou   spárkatou zvěří  3-5 kg / 1000   sazenic před výsadbou  4) máčení, neředí se, nebo velmi malým množstvím   vody           Etiketa  ZDE .  Bezpečnostní list ZDE .      
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