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POZOR ! VÝNIMOČNÁ

repelent  
Na ochranu sadeníc ihličnatých a listnatých drevín proti zimnému odhryzu zverou

(Dodávame prípravok registrovaný pre Slovenskú republiku; 

Repelent WAM extra je náterový repelentný prípravok na ochranu lesných ihličnatých 
a listnatých drevín proti jesennému a zimnému o
pastovitú konzistenciu a je charakteristický zápachom. 
sú minerálne látky, ktoré po zaschnutí na listoch a
vrstvu. Po zaschnutí je trvalo odolný voči poveternostným vplyvom a zaručuje ochranný účinok
mesiacov. Aplikačná dávka: 2,5 – 3,0 kg/1
opade lístia). Terminálny výhonok sa ošetrí súvislou, rovnomernou tenkou vrstvou v dĺžke mi
Pri ohrození srnami terminál natrieť po celej dĺžke. 
Spotreba prípravku závisí od veľkosti rastliny a hustoty ihličia
rukavice. Upozornenie: Dôkladné zaschnutie prípravku je dôležité pre trvanlivosť náteru, preto 
neaplikujte na mokré alebo zmrznuté rastliny, t. j. 

Od dnešného dňa až do 
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VÝNIMOČNÁ PONUKA ! POZOR !

repelent  WAM extra
natých a listnatých drevín proti zimnému odhryzu zverou

(Dodávame prípravok registrovaný pre Slovenskú republiku; 21-01060-AU; predaj a distribúcia 

Doporučuje ŠOP SR 

    
áterový repelentný prípravok na ochranu lesných ihličnatých 

listnatých drevín proti jesennému a zimnému odhryzu srnčou, jeleňou i danielou
je charakteristický zápachom. Účinnou látkou je kremenný piesok a

, ktoré po zaschnutí na listoch a konároch vytvárajú hrubozrnnú, poréznu ochrannú 
lný voči poveternostným vplyvom a zaručuje ochranný účinok

3,0 kg/1 000 sadeníc. Aplikácia na jeseň a v zime (u listn
opade lístia). Terminálny výhonok sa ošetrí súvislou, rovnomernou tenkou vrstvou v dĺžke mi
Pri ohrození srnami terminál natrieť po celej dĺžke. POZOR! NEZABÉTONUJTE

závisí od veľkosti rastliny a hustoty ihličia. Pomôcky pre aplikáciu
Dôkladné zaschnutie prípravku je dôležité pre trvanlivosť náteru, preto 

neaplikujte na mokré alebo zmrznuté rastliny, t. j. neaplikovať v hmle, za mrazu, alebo v daždi!
 

až do 28.02.2022 kúpite repelent WAM Extra za:

4,19  EUR + DPH/kg     
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! POZOR ! 

extra 
natých a listnatých drevín proti zimnému odhryzu zverou 

distribúcia do 28.02.2023)  

     
áterový repelentný prípravok na ochranu lesných ihličnatých 

danielou zverou a zajacmi. Má 
Účinnou látkou je kremenný piesok a prísadou 

konároch vytvárajú hrubozrnnú, poréznu ochrannú 
lný voči poveternostným vplyvom a zaručuje ochranný účinok  6 – 7 

Aplikácia na jeseň a v zime (u listnáčov po 
opade lístia). Terminálny výhonok sa ošetrí súvislou, rovnomernou tenkou vrstvou v dĺžke min. 10 cm. 

UJTE“ terminálny pupeň. 
Pomôcky pre aplikáciu: gumené 

Dôkladné zaschnutie prípravku je dôležité pre trvanlivosť náteru, preto 
neaplikovať v hmle, za mrazu, alebo v daždi! 

kúpite repelent WAM Extra za: 

Doručenie tovaru doručovateľskou spoločnosťou alebo osobný odber           


