WAM-POROCOL - rekomenduojame naudoti, kur yra didel÷ žv÷rių migracija.
Repelentas WAM-POROCOL rekomenduojamas naudoti: keliuose ir gatv÷se, kur didel÷ žv÷rių migracija;
miškininkyst÷je, kur būtina apsaugoti miško želdinius; žem÷s ūkyje: pvz. kukurūzų laukuose, kai norima
išvengti šernų daromos žalos. Taip pat puikiai tinka laukinių žv÷rių jauniklių apsaugai žol÷s pjovimo ir
javapjūt÷s metu. Tai daugiafunkcin÷ atbaidančioji kvapioji sintetin÷ medžiaga, supilta į atmosferos
pokyčiams atsparius plastikinius garintuvus.
Naudojimas:
• Ties keliais ar gatv÷mis, maždaug 15 m atstumu nuo jų, statomos šio repelento garintuvų kolonos
kas 60 m.
• Siekiant apsaugoti želdinius nuo apgraužimo pakanka pastatyti 4-5 garintuvus viename hektare ploto
tarp augalų daigų.
• Siekiant atbaidyti šernus, pvz., iš kukurūzų ar kitų kultūrų laukų, garintuvų kolonos statomos aplink
lauką maždaug 40 m atstumu.
• Saugant jauniklius, garintuvų kolonos pastatomos 1–2 dienos prieš žol÷s pjovimą arba javapjūtę.
• Vynininkyst÷je tai puiki želdinių apsauga, neįtakojanti vyno kokyb÷s. Vynuogyne, atstumu
maždaug kas 30-40 m, tarp lysvių pastatomi garintuvai.
• Nenaudoti žemesn÷je kaip minus 20°C temperatūroje.
Paprastas montavimas ir užpildymas:
Maždaug 1 m ilgio plastikinį iešmą įkiškite į žemę, garintuvo galvutę užd÷kite ant iešmo ir nuimkite
dangtelį. Atidarykite stiklinį indelį su kvapiąja WAM-POROCOL medžiaga, į stiklinį indelį įkiškite dagtį.
Stiklinį indelį įd÷kite į garintuvo galvutę. Tada dangtį v÷l užd÷kite ant garintuvo galvut÷s, kad užsifiksuotų.
Veikimo trukm÷:
Repelento veikimo trukm÷ maždaug 4 – 6 m÷nesiai. V÷liau garintuvą kvapiąja medžiaga galima v÷l
užpildyti papildomai.

Garintuvų kolonos

WAM-POROCOL
garintuvų išd÷stymo planas

Norint apsaugoti nuo apgraužimo ir žiev÷s laupymo maždaug 16 ha jaunų želdinių
apie 4-6 m÷nesius, reikia pastatyti 25 atbaidančiosios medžiagos garintuvus.

V÷jo kryptis

Miškas

WAM-POROCOL garintuvų išd÷stymo
planas,
siekiant apsisaugoti nuo susidūrimo
su laukiniais žv÷rimis keliuose
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Garintuvų kolonas reikia statyti maždaug 30m gilyn į mišką.
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WAM-POROCOL garintuvų
kolonų išd÷stymo planas,
siekiant apsaugoti kukurūzų laukus,
kai kukurūzų laukai išsid÷stę į rytus
nuo žv÷rių buvimo vietos
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Gamintojas:
Witasek PflanzenSchutz GmbH, Austrija
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Garintuvų kolonas statykite maždaug 50m gilyn į mišką.

