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VILTSKADOR?
Skydda dina skogsplantor med
våra specialprodukter!

Blod är en av naturens
mest effektiva substanser
för att avskräcka mot vilt.

- den naturliga lösningen!

Gyllebo Plantskydd
Pulver
Allmänt
Gyllebo Plantskydd har funnits på marknaden i drygt 25 år.
Produkten är en ren naturprodukt som säljs i ett tiotal länder. Mer
än 300 miljoner plantor har under åren behandlats runt om i världen. Produkten har ett enkelt och biologiskt verkningssätt: Djuren
skyr doften av blod. Medlet kan användas på alla plantor året runt.
Användning
Dos Pulver: 1,0 - 1,7 gr Pulver per planta.
Pulvret löses i vatten (1 kg i 5 L vatten)
och sprutas. Medlet kan även strös torrt
på fuktig planta.
Rekommenderad behandlingstidpunkt:
September - december.
Förpackning:
10 kg Pulver räcker till ca 6.000 plantor.

Gyllebo Plantskydd
Flytande NYHET!
Allmänt
Flytande Blodmjöl har funnits i många år. Vi lanserar nu en vidareutvecklad högeffektiv flytande formulering. Den nya produkten
har försetts med svart markeringsfärg, så att sprutade plantor syns
tydligt. Vidare har vi tillsatt ett väsentligt bättre bindemedel. Det
nya bindemedlet gör att medlet snabbare fäster på plantan och
dessutom förlängs produktens effekt. Medlet kan användas på alla
plantor året runt.
Användning
Dos Flytande: 3 - 5 ml per planta.
Lämpligt munstycke är exv. Hardi 4665-14.
För att nå bästa reultat ska sprutning ske
i torr väderlek.

NYHET!
Vidareutvecklad färdig lösning
med tydlig markeringsfärg och
ett starkare bindemedel.

Rekommenderad behandlingstidpunkt:
September - december.
Förpackning:
5 L Flytande räcker till
ca 1.000 - 1.500 plantor.

HaTe 2
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Allmänt
Hate 2 har i omfattande tester visat på bästa testresultat både här hemma
och i utlandet. Hate 2 kan som enda produkt på marknaden sprutas i
blöt väderlek. Produkten är inte vattenlöslig vilket gör den unik. Senare års
regniga höstar/vintrar har snabbt gjort produkten populär. Hate 2 är ett
lågdospreparat, endast 1 - 2 ml per planta. Medlets svarta pigment gör det
lätt att se vilka plantor som behandlats. Viltet undviker behandlade plantor
dels genom att plantorna färgas svarta och dels genom att medlet ger en
seg hinna som viltet undviker. HaTe 2 är speciellt verksamt mot älg och
därför lämpligt att använda på tall mot älg.
Användning
Dos: 1 - 2 ml per planta. Medlet sprutas med rygg- eller handspruta.
Lämpligt munstycke exv. Hardi 4665-10. Se till att så mycket av medlet
som möjligt hamnar på toppskottet.
Rekommenderad behandlingstidpunkt:
slutet på oktober-december.
OBS! Endast friska, invintrade
plantor får behandlas.
Förpackning: 5 L dunk räcker
till 2.500 - 5.000 plantor.

Versus Extra
Allmänt
Versus Extra är en rosafärgad pasta som stryks på
plantorna. Viltet undviker behandlade plantor dels
genom att plantorna färgas rosa och dels genom
att medlet är en pasta med fina sandkorn som ger
en hård yta som viltet undviker. Medlet rekommenderas till löv- och lärkplantor.
Användning
Dos: 2,5 - 4 gram per planta. Ta medlet i en handske eller en dubbelverkande borste och stryk på
medlet nerifrån och upp på plantan. Undvik att
behandla i blöt väderlek. Medlet torkar dock in på
torra plantor på ca 30 minuter.
Rekommenderad behandlingstidpunkt:
september-december.
Förpackning:
Hink 7 kg räcker till
ca 2 - 3.000 plantor.
Pasta att stryka på.
Lämplig för löv- och lärkplantor!
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