
Plantskydd AB
– aktuell information
Viltskador är ett av skogsbrukets absolut största pro-
blem. Skadorna har i en ny rapport beräknats till fl era 
miljarder årligen. Den mesta viltbetningen sker under 
vintermånaderna, då födotillgången är som mest be-
gränsad. Vår rekommendation är att viltbehandling 
görs under perioden oktober – december eller så nära 
befarat andrepp som möjligt.

VÅRA PRODUKTER:

Plantskydd Pulver och Flytande
Plantskydd har funnits i 25 år på marknaden och exporteras till ett 
tiotal länder.

Plantskydd är en ren naturprodukt baserad på blodmjöl, som verkar 
extremt avskräckande på vilt. Detta faktum, samt att produkten är helt 
giftfri, har gjort att medlet på senare år har ökat starkt i försäljning.

Produkten kan fås i pulverform som löses i vatten, eller i fl ytande form 
“färdig att spruta”. 

HaTe2
HaTe2 har vid de senaste viltskyddstesterna 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU (2009, 
2012, 2016 samt nu 2020) haft bäst skydds-
effekt. HaTe2 är ett lågdosmedel med svart 
märkfärg, dosen är endast 1-2 ml per planta 
vilket gör medlet enkelt att spruta och 
mycket prisvärt.

Produkten är alkoholbaserad och den enda på 
marknaden som kan användas i våt väderlek. 

Versus Extra 
Versus Extra är en svagt rosafärgad pasta som stryks på plantan, 
lämplig för alla trädslag. Pastan innehåller fi nkornig sand som skapar 
en obehagskänsla för betande djur. Versus Extra används med fördel på 
lokaler med extra högt vilttryck.

Beställ i god tid
Ring oss direkt eller beställ via hemsidan! Mer information på vår hem-
sida.

Med vänlig hälsning
Plantskydd AB
Anders Svensson och Olof Svensson

Bilaga: Produktfolder

Plantskydd AB
Torsjö 444, 264 53 Ljungbyhed 

Tel. 070 - 712 85 00 eller 070 - 594 04 67 

gyllebo.plantskydd@telia.com • www.gylleboplantskydd.com

Ljungbyhed i september 2020 Till våra kunder

HaTe2 har vid de senaste viltskyddstesterna 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU (2009, 

Produkten är alkoholbaserad och den enda på 
marknaden som kan användas i våt väderlek. 
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