REPELENTNÍ PØÍPRAVEK K LETNÍ A ZIMNÍ OCHRANÌ LESNÍCH I OKRASNÝCH
DØEVIN PROTI OKUSU ZVÌØÍ A OHRYZU KRÈKÙ SAZENIC ŠKODLIVÝMI HLODAVCI.

CHARAKTERISTIKA:
AVERSOL je pastovitá, v øedìné formì až tekutá smìs bílošedé (hnìdé)
barvy charakteristického zápachu. Je øeditelný vodou. Mùže být použit
jak k zimní, tak i k letní ochranì sazenic všech listnatých i jehliènatých
døevin pøed spárkatou zvìøí a hlodavci. Thixotropní vlastnosti
pøípravku omezují jeho stékavost. Pøípravek lze aplikovat i pøi teplotách
tìsnì nad bodem mrazu. V zimì snižuje nebezpeèí okusu a ohryzu
po dobu 6 – 7 mìsícù. V letním období se délka úèinnosti pohybuje okolo
3 - 4 mìsícù v závislosti na pøírùstu sazenice.

APLIKACE:
NÁTÌR:

Sazenice se natírají speciálními kartáèi, širokými plochými štìtci
nebo gumovou rukavicí. Pøípravek se pro nátìr neøedí, ale je možné
ho dle potøeby pøiøedit až do pomìru 5:1 (1 díl vody).
NÁSTØIK: V zimním období se pro nástøik øedí v pomìru 5:1 (1 díl vody) a v letním 2:1 (1 díl vody).
Doporuèuje se použít postøikové smìsi ØEDÌNÝ AVERSOL 2:1 a ØEDÌNÝ AVERSOL 5:1 dodávané
výrobcem. Nástøik se po dùkladném promíchání smìsi provádí pákovými membránovými postøikovaèi
s tryskami s plným kuželem.
OŠETØENÍ PROTI HLODAVCÙM: Proti ohryzu kmínkù hlodavci se pøípravek používá v neøedìné formì nebo øedí
v pomìru 5:1. Aplikace se provádí nátìrem nebo postøikem. Ošetøují se báze kmínkù minimálnì
do výšky 15-30 cm.
AVERSOL po aplikaci rychle zasychá. Po práci je tøeba všechny
pomùcky, zejména postøikovaèe, dùkladnì vymýt. Zaschlý repelent se
dá jen velmi tìžko odstranit.

DOPORUÈENÉ DÁVKOVÁNÍ:
nátìr: sazenice do 2 let sazenice starší -

3-4 kg neøedìného pøípravku na 1000 ks
5 kg neøedìného pøípravku na 1000 ks

nástøik: sazenice do 2 let sazenice starší -

4-5 kg neøedìného pøípravku na 1000 ks
5-6 kg neøedìného pøípravku na 1000 ks

nástøik použitím postøikové smìsi ØEDÌNÝ AVERSOL od výrobce :
sazenice do 2 let - 6 - 7,5 kg pøípravku na 1000 ks
sazenice starší - 7,5 - 9 kg pøípravku na 1000 ks

BALENÍ:
AVERSOL je dodáván v PP kbelících o hmotnosti obsahu 10 kg
a PE dózách o hmotnosti obsahu 1 kg a 2,5 kg.
Postøiková smìs ØEDÌNÝ AVERSOL se dodává pouze v plastových
kbelících o hmotnost obsahu 10 kg.

ZÁRUKA:
Záruèní doba je 24 mìsícù od data výroby. Protože okus zvìøí je
ovlivnìn øadou vnìjších vlivù (dostupností potravy, snìhovou
pokrývkou, zazvìøením, zdravotním stavem zvìøe apod.), výrobce
neruèí za eventuální poškození chránìných kultur zvìøí. Výrobce
rovnìž neruèí za škody zpùsobené nesprávným použitím pøípravku.

Poznámka:
Veškeré údaje uvedené v prospektu mají pouze informativní charakter. Pøi zacházení
s pøípravkem a pøi aplikaci dbejte pokynù uvedených na platné etiketì a v bezpeènostním
listu.
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