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��
�� komerční prezentace

■■ Hustá■pastovitá■konzistence■pří-
pravku■–■výborné■ulpívání■na■■
rostlinách.

■■ Možnost■ aplikace■ i■ na■ vlhké■
sazenice■po■vyzrání■letorostů■
(září■–■listopad).

■■ Přípravek■se■po■otevření■PP■kyb-
líku■nemíchá■ani■neředí.■Je■oka-
mžitě■připraven■pro■aplikaci.

■■ Křemenný■ písek■ se■ díky■ své■
jemné■frakci■v■PP■kyblíku■neu-
sazuje.

■■ Nezabraňuje■ jarnímu■ prorůs-
tání■pupenů■při■rašení.

■■ Díky■přítomnosti■minerální■slož-
ky■není■návykový.

■■ Snadná■následná■kontrola■apli-
kovaného■porostu■–■sytě■oran-
žová■barva■repelentu.

■■ ■Není■fytotoxický.

Kromě■ kvalitativních■ vlast-
ností■ je■ důležitá■ kategorie■
ostatních■vlastností■tohoto■repe-
lentu,■jež■se■přímo■dotýkají■eko-
nomičnosti■ aplikací.■ Jedná■ se■
především■o■následující■vlastnos-
ti■přípravku:

■■ Dodává■ se■ v■ 3kg■ a■ 5kg■ PP■
kyblících.■Toto■balení■umož-
ňuje■přímou■aplikaci■repelen-
tu■ z■ kyblíku■ bez■ jakéhokoliv■
přelévání■a■míchání■–■nulové■
prostoje■od■příjezdu■na■pase-
ku■po■vlastní■aplikaci■a■žádné■
požadavky■ na■ aplikační■ zaří-
zení■–■aplikační■kartáče,■taš-
ky■apod.

■■ Aplikace■ rukavicí■ z■ kyblíku■
zaručuje■dokonalé■vyprázdně-
ní■kyblíku.

■■ Nízká■ aplikační■ dávka■ 2–3■g■
na■1■stromek■–■z■toho■vyplý-
vající■ směnová■ spotřeba■ cca■
1–2■kyblíky■na■ jednoho■pra-
covníka.

■■ Snadné■skladování■–■nespotře-
bované■ množství■ repelentu■ se■
v■ kyblíku■ jednoduše■ zavře■ víč-
kem■a■nechá■pro■další■aplikace■
–■ použitelnost■ 2■ roky■ od■ data■
výroby.

Posledním■kritériem,■jež■zbývá,■
je■ekonomická■náročnost■aplika-
ce■přípravku VERSUS Extra: 

■■ z■výše■uvedeného■vyplývá,■že■apli-■
kační■dávka■je■2–3g■/■1■stromek,■
což■je■2–3■kg■/■1■000■sazenic.■
Cena■ aplikace■ přípravku■ na■■
1■000■ sazenic■ se■ pohybuje■ na■■
úrovni■190■Kč.■Tato■cena■může■být■
ještě■nižší■díky■případným■upra-
veným■dodavatelským■cenám.
■ Závěrem■ lze■ konstatovat,■ že■

společnosti■ Ridex■ s.r.o.■ vyslyšela■
požadavek■ lesnické■ praxe■ na■ re-
gistrování■ repelentního■ přípravku■
a■jeho■zavedení■do■praxe,■který■by■
byl■ vysoce■ účinný■ proti■ škodám■
zvěří■a■zároveň■ jednoduše■apliko-
vatelný■a■hlavně■ekonomicky■přija-
telný.■Není■pochyb■o■tom,■že■všech-
ny■ uvedené■ vlastnosti■ VERSUS 
Extra■nové■generace■splňuje.

Pro■bližší■informace■kontaktuj-
te■našeho■poradce.

VERSUS EXTRA 
nové generace

VERSUS Extra■ je■nízkoobjemo-
vý■repelentní■přípravek,■jenž■je■ur-
čen■k■ochraně■lesních■kultur■před■
zimním■ okusem■ zvěří.■ VERSUS■
Extra■splňuje■vysoké■nároky■lesnic-
ké■praxe■na■kvalitu■–■účinnost■proti■
okusu,■ jednoduchost■ aplikace,■
skladování■a■cenovou■dostupnost.

Jeho■nově■vyvinuté■kvalitativ-
ní■ vlastnosti■ je■ možné■ shrnout■
do■následujících■bodů:

■■ Dlouhodobá■účinnost■cca■7■mě-
síců■od■aplikace.

■■ Kombinace■tří■odpudivých■vlast-
ností■–■alkoholový■zápach,■sytě■
oranžová■ barva,■ obsah■ mine-
rální■složky■(300■g/kg■křemenný■
písek)■způsobující■„zubovrz“.

Společnost Ridex s.r.o. se snaží dlouhodobě naslouchat požadavkům lesnické praxe 
na kvalitu, použitelnost a v neposlední řadě cenovou dostupnost přípravků na ochranu 
lesa. V rámci této činnosti představila společnost v minulých letech nový repelentní 
přípravek Versus Extra, jenž je určen k zimní ochraně lesních kultur proti okusu zvěří. 
Na základě zkušeností z praxe byly užitné vlastnosti tohoto přípravku zkvalitněny 
a od loňského roku je k dispozici Versus Extra nové generace.

kontakt

Ing. Jiří Šíma  
mobil: 602 753 621,  
e-mail: sima@ridex.cz
www.ridex.cz

REPELENT VERSUS EXTRA SE OSVĚDČIL 

Společnost■ Ridex■ s.r.o.■ působící■
v■ oblasti■ velkoobchodu■ s■ lesnickým■
zařízením,■zbožím■a■materiálem■pro■
péči■a■ochranu■lesa■hledá■prodejního■
poradce.

Pracovní■poměr:■zaměstnanecký

PRACOVNÍ■NÁPLŇ:
■■ vyhledávání■obchodních■příležitostí
■■ kompletní■ošetření■svěřeného■regionu■
■■ samostatné■vedení■obchodních■pří-
padů■až■po■uzavření■smlouvy

■■ zpracování■obchodní■administrativy■
■■ péče■o■klienty

KVALIFIKAČNÍ■PŘEDPOKLADY:
■■ středoškolské■nebo■vysokoškolské■
vzdělání■nejlépe■lesnického■směru■

■■ zkušenost■ s■ obchodní■ nebo■ mar-
ketingovou■činností■výhodou■

■■ uživatelskou■ znalost■ práce■ na■ PC■
a■internetu■

■■ výborné■komunikační■a■prezentač-
ní■ schopnosti,■ pozitivní■ přístup■
k■zákazníkům

■■ schopnost■a■ochotu■vysokého■pra-
covního■ nasazení,■ aktivní■ přístup■
ke■svěřeným■úkolům

■■ pečlivost,■zodpovědnost■a■samo-
statnost

■■ optimismus,■příjemné■vystupování■
a■vzhled■

■■ morální■bezúhonnost■

NABÍZÍME:
■■ zajímavý■způsob■finančního■ohod-
nocení■včetně■motivačních■bonusů

■■ exkluzivitu■ve■svěřeném■regionu
■■ flexibilní■pracovní■dobu
■■ možnost■ profesního■ a■ osobního■
růstu

■■ služební■automobil,■telefon■a■note-
book

Pokud■ Vás■ tato■ nabídka■ zaujala,■
zašlete■ svůj■ strukturovaný■ životopis■
s■ motivačním dopisem■ na■ e-mail:■
ridex@ridex.cz.■V■případě■jakýchkoliv■
dotazů■nás■neváhejte■kontaktovat.

HLEDÁME PRODEJNÍHO PORADCE  
PRO LOKALITU VÝCHODNÍ ČECHY A JIŽNÍ MORAVU


