Per-Aqua
För desinfektion av maskiner, redskap, växthus, lager och odlingstråg mot växtpatogena bakterier, samt sporer och
hyfer av växtpatogena svampar och i recirkulerande bevattningssystem. Har bredverkande effekt mot svampar och
bakterier, men går inte in systemiskt.
Innehåller: 29% väteperoxid, 5% ättiksyra, 5% perättiksyra och stabilisator.
PH-värde ca 4 i 1% lösning.
Dosering
Rekommenderad dos vid allmän desinfektion, t ex lådor, bord (utan växter): 1-3 liter/100 liter vatten.
Kontakttid: Minst 15 minuter
Bruksanvisning i växthus
Undervattningsmattor: 1% lösning, verkningstid 1 timme. Om plantor sätts in före mattan är torr, bör den
genomvattnas först med rent vatten.
Recirkulerande bevattningssystem
0,06% - 0,125% (60-125 ml/100 l vatten).
Använd alltid rekommenderad dosering. Prova lösningen på ett begränsat antal plantor innan det används i
recirkulerande bevattningsvatten. Tillsätt Per-Aqua till bevattningsvattnet ca en vecka efter att prydnadsväxterna
har kommit ut från uppförökningen. Låt vattnet recirkulera i några timmar. Byt vattnet och tillsätt gödselmedel.
Proceduren upprepas vid nya sjukdomsutbrott.
Vid strilvattning över växter eller underbevattning används
1 promille (= 100 ml till 100 liter).
Per-Aqua ger dessutom syrekick och stimulerar spontan uppförökning av nyttosvampen Trichoderma. Upprepa var
2-3:e vecka, oftare ger lägre pH i jorden.
Vattensmitta
Sommartid ökar risken för smitta i vattnet. Det kan vara Erwinia-bakterier i ytvatten från potatisfält eller
Phytopthora som tillväxer i slangar och rör i växthuset. Både bakterier och svamp kan saneras med Per-Aqua.
Enbart väteperoxid räcker inte. Odlas känsliga växtslag ökar trycket och vattensystemet kan behöva saneras.
Husdjursanvändning
Till desinfektion av ytor, stallar, drickvattensystem och våtfoderanläggning
Dosering
Stall och ytor 1% lösning
Drickvattensystem (utan djur) och våtfoder-anläggning 2% lösning.
Förvaring svalt i tillsluten orginaldunk, skyddas mot värme och direkt solljus
Innehåller 22 kg per dunk

Gullviks ingår i Bröderna Berner AB och är Sveriges ledande företag
när det gäller växtskydd. Bröderna Berner AB är ett helägt dotterbolag
till Berner Aktiebolag med sitt huvudsäte i Helsingfors.

