
PLANTSKYDD ANIMAL REPELLENT         
TAIMEKAITSEVAHEND - Repellent 
 
Dekoratiivtaimede, okas- ja lehtpuude kaitsmiseks loomade (kitsede, jäneste, põtrade, hirvede) poolt 
tekitatavate kahjustuste vastu metsades, viljapuu- ja iluaedades, parkides. 
 
Toimeaine: verejahu 990 g/kg  
Preparatiivne vorm: märguv pulber 
 
Eesti reg. Nr.: 0321/30.03.07 

Registreerimise valdaja: : Plantskydd AB, Torsjö 444, 26453 Ljungbyhed, Rootsi 
 
Valmistaja ja pakkija: Essentia Protein Solutions AB, Smålandsgatan 1, 244 32 Kävlinge, Rootsi 
 
Pakendid: 1 kg ja 100 g 
 
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. 
P102   Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte 

puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide. 
 
Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 
„Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning 
Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. 

 
Hädaabi telefon: 112  
Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. 
 
Ettevaatusabinõud: Mitte alla neelata. Pesta käed enne söömist, Lahuse valmistamisel kasutada kindaid ja 
kaitseprille. 
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. 
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. 
Vältida tolmu sissehingamist. 
 
Keskkonnaohutus:  Pritsi mitte pesta ega tühjendada veekogude lähedal. 
Säilitamine: Hoida jahedas, kuivas, pimedas ruumis. Hoida kuuma (päikese) ja külmumise eest.Toode säilib 
kinnises pakendis 2 aastat. Kasutamata pulber pakkida õhutihedalt. 
Esmaabi: Kui aine satub nahale või silma, pese veega.  
 
Loomi peletava lõhnaga 100% looduslik toode. Mõju kestab kuni 6 kuud. Ei ole ebameeldiv töötlejale.   
 
Töölahuse valmistamine ja kasutamine:  
Pulber lahustada leiges vees. TÄHELEPANU: lahusel lasta seista 20 min. Loksutada. Veenduda, et 
kogu pulber on lahustunud. Eemaldada vaht ja kallata lahus pritsi läbi sõela. 

Kasutada pintslit või survepritsi (aiaprits). Õige pihusti valik (pilupihusti, 65º) võimaldab kasutada 
preparaati ökonoomselt. Lehtpuude, samuti viljapuude puhkeperioodil eelistada pintseldamist. 
 
Kasutamise tabel 

Taimse materjali liik 
Plantskydd 
Animal 
Repellent 

Vesi Töötlemisviis Taimede arv 

Dekoratiivtaimed suvel 1 kg 7,5 l 
Pritsimine 
 

400-600  
(30 cm kõrged).  

Okaspuud 1 kg 5 l 

Pritsimine 
Kulu: 5ml/ taime 
kohta  latvade 
töötlemisel 

800-1000 taime 
 

Lehtpuud, sealhulgas viljapuud 
 

1 kg 
7,5 l 
 

 
Pritsimine 

Sõltub liigist.  
 



* kasvuperioodil (lehes)  
* puhkeperioodil  

 
2,8 l 

 
Tüvede 
pintseldamine 
 

Sügisel-talvel kindlasti 
pintseldada! 

Istikud istutamiseelselt 1 kg 5 l 

Pritsimine 
 
Sissekastmine 
Taime kogu 
maapealne osa 
kastetakse 
lahusesse. 

 

Sõltub liigist, taimede 
suurusest. 

 
Kulunorm lauspritsimisel: 20 kg/ha. Vee kulu 200 l/ha (selgpritsiga), 400 l/ha (traktoripritsiga).  
 
Töötlemise sagedus: 1 kord ühel aastaajal (1 kord kevadel, 1 kord suvel, 1 kord sügisel, 1 kord talvel) 
 
Töötlemine:  
Parima tulemuse saamiseks pritsida KUIVA taime hilja sügisel või varakevadel. Kasutada 
temperatuuril üle 0°C. Vältida pritsimist kuuma ilmaga. Lehed tumenevad peale töötlust, 
originaalvärvus taastub 18-36 tunniga. Tundlike taimede puhul proovida lahust mõne katsetaime peal. 
Kui katsetaime lehed tõmbuvad kokku, tuleb taim veega üle pesta ja lahust lahjendada enne uut 
katsetamist. Töödeldud taim peab enne vihma ära kuivama (min. 6 tundi, sombuse ilma korral 24 
tundi). 
Männiistikuid ei soovitata töödelda õitsemise ajal. Võib töödelda enne ja pärast õitsemist. 

Kitsede ja põtrade kaitseks/peletamiseks pritsida peamiselt ladvad. 
Jäneste kaitseks pritsida või pintseldada tüved ja alumised lehed. Viljapuudel ja muudel loomadele 
eriti atraktiivsetel taimedel võib osutuda vajalikuks kordustöötlus 3 kuu pärast.  
Dekoratiivtaimi pritsida peamiselt lehtedele ja vältida õitele sattumist. Pritsida alati uutele võrsetele. 
Valmissegatud lahus kasutada ära mõne päeva jooksul. 

 
Pärast iga töötlemist loputada prits ja pesta töökindad. 
Vältida töödeldud taimede jätmist kinnisesse konteinerisse rohkem kui mõneks päevaks.  
 
Plantskydd Animal Repellent valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis 
oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on 
välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei saa vastutada 
erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud ebasobivad 
ilmastikutingimused, muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, jm., mida preparaadi 
registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. 

 

Teadmiseks, kui loomadel ei ole süüa, siis nad pigem söövad töödeldud taime kui surevad 
nälga! 


