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VILTSKADOR?
Kl ö vvilt o rs ak ar
år li g en sk ad o r
på sko g en fö r
7 m il jard er kro no r!
Sk yd da di n a sko g spl an to r m ed våra
spec ia lpro du kt er !

Gyllebo Plantskydd
Gyllebo Plantskydd har funnits på marknaden i drygt 30 år.
Produkten är en ren naturprodukt som säljs i ett tiotal länder.
Mer än 600 miljoner plantor har under åren behandlats runt om
i världen. Produkten har ett enkelt och biologiskt verkningssätt:
Djuren skyr doften av blod.
Produkten kommer i två utföranden, pulver som löses i vatten
och en färdig flytande formulering. Plantskydd Flytande har svart
markeringsfärg och fäster utmärkt på plantorna. Det är lätt att
avgöra vilka plantor som behandlats upp till 1 år efter behandling.
Medlet kan användas på alla plantor året runt.

Svart markeringsfärg
gör det lätt att se vilka
plantor som behandlats.

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

GYLLEBO PLANTSKYDD
FLYTANDE

GYLLEBO PLANTSKYDD
PULVER

Dos Flytande
3-5 ml per planta.

Dos Pulver
1,0-1,7 gr. Pulver per planta.

Lämpligt munstycke är exv. Hardi Pulvret löses i vatten (1 kg i 5 l.
4665-14. För att nå bästa resultat vatten) och sprutas. Medlet kan
ska sprutning ske i torr väderlek.
även strös torrt på fuktig planta.
Förpackning
Förpackning
5 l. Flytande räcker till 1 200-1 600 En låda med 10 x 1 kg Pulver räcker
plantor
till att behandla ca 6 000 plantor.

Ingen speciell utrustning
eller utbildning behövs för
att använda våra produkter.

Rekommenderad behandlingstidpunkt
September-december. Ju närmre befarad betestidpunkt behandling sker,
desto bättre är effekten av produkten.

HaTe 2

Plantskydd AB

Allmänt
HaTe 2 har i omfattande tester haft bäst resultat både här
hemma i Sverige och i utlandet. HaTe 2 kan som enda produkt på
marknaden sprutas i blöt väderlek då den inte är 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 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 har visat sig speciellt verksamt mot älg på tall.

Är du intresserad av att beställa
eller veta mer om våra produkter?
Tveka då inte att kontakta oss
eller besöka vår hemsida!

Användning
Medlet sprutas med rygg- eller handspruta.
Lämpligt munstycke är exempelvis Hardi
4665-10. Se till att så mycket av medlet
som möjligt hamnar på toppskottet.

Olof Svensson
070-712 85 00
olof@gylleboplantskydd.com

Anders Svensson
070-594 04 67
gyllebo.plantskydd@telia.com

Förpackning
5 l. HaTe 2 räcker till 2 500-5 000 plantor.
Rekommenderad behandlingstidpunkt
Slutet av oktober-januari. Observera att endast friska, invintrade
plantor får behandlas. Om du är osäker på när plantorna invintrar
på din lokal, kontakta närmaste plantskola.

Plantskydd AB
Torsjö 444, 264 53 Ljungbyhed
www.gylleboplantskydd.com
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Dos
1-2 ml per planta. Överdosering förbättrar
inte resultatet.

