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Beloukha® Garden jellemzői
Összetétel:   500 g/l pelargonsav

Formuláció:   Emulzióképző koncentrátum (EC)

Dózis:    225 ml/100 m2

Felhasználható:  Házi kerti felhasználásra, nem művelt terület, útszegély, járdaszegély gyomirtására

Károsító:   Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények

Kezelések száma:  4 alkalom évente

Forgalmazási kategória: III. forgalmazási kategória

M.V.I.:    0 nap (száradásig)

É.V.I.:    Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Pufferzóna:   5 méter a felszíni vizektől

Beloukha® Garden egy tökéletes alternatíva a kémiai védekezési 
programban. Kontakt hatása gyorsan látható a kezelések után.

BELOUKHA® Garden: gyártója és az engedély tulajdonosa a Belchim Crop Protection N.V. Belgium. 
Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!  
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást !

Amikor a Beloukha Garden rászárad a növényekre, 
az állatok visszatérhetnek a kezelt területre.

Előnyei

 Természetes eredetű készítmény

 Gyomnövények és moha ellen is hatékony

 Kontakt hatás: A tünetek 2 órával a kezelés után láthatóak

 Biólógiai úton nagyon gyorsan természetes anyagokra bomlik.

 
 
Más alternatív gyomirtási technikákkal összehasonlítva a Beloukha Garden számos előnnyel rendelkezik. 
(pl: nincs felületi károsodás, leforrázás veszély, stb)

Belchim Crop Protection Hungary Kft
1124 Budapest   |   Jagelló út 14   |   Hungary
Tel.: 06 1 577 52 84 · Fax: 06 1 577 52 85   |   www.belchim.com
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4 kulcstényező a sikeres eredmény érdekében
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& “Természetesen” gyommentes

Beloukha® Garden
Természetes eredető készítmény. A termék hatóanyaga (pelargonsav) növényekből kerül kivonásra, 

és tisztasága 95% feletti. Ez garantálja a kiváló hatékonyságot. Hatását csak kontakt módon fejti ki, 

mely a kezelés után 2 órán belül látható optimális körülmények esetében.

A termék biológiai úton lebomlik a talajban.

Kezelés előtt Kezelés után 2 órával

Beloukha® Garden
segít a kertben található gyomok és mohák ellen áteresztő és félig áteresztő felületeken.

Például:

 kavicsos területeken, beleértve a felhajtókat és az ösvényeket

 virágágyások, cserjék és fák körül

1) Töltse félig vízzel a permetező tartályt

2) Adja hozzá a megfelelő mennyiségű Beloukha® Garden-t

3) Folyamatos keverés mellett töltse vízzel tele a tartályt

10 m2 kezelése Beloukha® Garden
dózisa

Javasolt víz 
mennyiségeg

Gyomnövények 22,5 ml 0,25 - 0,5 liter

Moha 18,0 ml 0,5 liter

A Beloukha® Garden egész évben alkalmazható készítmény. A legjobb 

hatékonyság akkor érhető el, ha napos az időjárás. Erős napsütés és 

magasabb hőmérséklet esetén a hatás gyorsabban látható.

Esőállóság 2 órával a kezelés után.

Beloukha® Garden a legjobb hatékonyságot a fiatal gyomnövényekre 

kijuttatva fejti ki. (Alacsonyabb mint 10 cm-es gyomnövények)

A kezeléskor figyeljünk az elsodródásra, hogy a védeni kivánt növények

ne érintkezzenek a permetszerrel.

A Beloukha® Garden kontakt módon ható készítmény. Sem a növénybe 

felszívódó, sem talajon keresztüli tartamhatással nem rendelkezik.  

Éppen ezért nagyon fontos a teljes permetlé fedettség az optimális hatás 

érdekében. Nagyon fontos a teljes gyomnövényt permetezzük be és ne 

maradjon az árnyékolt rész sem permetlé nélkül!

Bekeverés

Időjárási feltételek

Gyomnövények fejlettsége

Permetlé fedettség
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