Návod na pachový ohradník Pacholek
Postup umístění nosiče PU pěny a koncentrátu pachového ohradníku Pacholek
Systém umístění nosiče polyuretanové pěny a koncentrátu profesionálního pachového
ohradníku odpuzovače volně žijící spárkaté (jelen, srnec, daněk) a černé zvěře (divočák, divoká
prasata) Pacholek, pomocí pistole byl nahrazen systém Pacholek, který pistoli nepotřebuje. Cílem
této změny bylo uvedenou aplikaci maximálně zjednodušit a zlevnit.
Jako nosič účinné pachové látky se používá speciální polyuretanová pěna, která díky otevřeným
pórům má vyšší nasákavost, a tudíž může pojmout větší objem pachového koncentrátu
profesionálního odpuzovače zvěře pachového ohradníku Pacholek. Pěna se dávkuje trubičkou do
adaptéru nebo na jakoukoliv čistou plochu (kůly, kmeny stromu, plot, svodidlo apod.) ve velikosti
tenisového míčku. Podléhá UV záření, postupem času tmavne až se rozpadne. Vytvrzuje se
vlivem vzdušné vlhkosti, nejlépe v ranních hodinách, kdy je vysoká vzdušná vlhkost, povrch
přestává být lepivý po 15 – 20 minutách. Doporučuje se do pěny vstřikovat koncentrát nejdříve po
5 hodinách, až když je pěna vytvrzena v celém svém objemu. Pokud bude dodržena doporučená
vzdálenost mezi sloupky 10 metrů a množství čerstvé pěny velikosti tenisového míčku, je možné z
jedné láhve o objemu 750 ml ošetřit až 4 km komunikace nebo obvodu daného pozemku, který
potřebujeme ochránit před volně žijící migrující zvěří.
Po vytvrzení PU pěny se do hloubky cca 4 cm vpíchne trubička a krátce se stiskne rozprašovač
po dobu 1 – 2 sekund tak, aby koncentrát nevytékal zpět. Vstřik koncentrátu se provede ve třech
bodech vytvrzené PU pěny.
Pro udržení účinku profesionálního odpuzovače zvěře pachového ohradníku Pacholek se
doporučuje doplňovat pěnové koule pachovým koncentrátem pachového ohradníku Pacholek po 5
– 6 měsících vždy na jaře a na podzim, venkovní teplota by měla dosahovat min. 10°C. U černé
zvěře (divočák, divoká prasata) v době rizika vzniku škod aplikujte koncentrát každé 4.
týdny. Při aplikaci se doporučuje používat ochranné pracovní pomůcky jako jsou pogumované
rukavice a brýle.
Více informací na telefonu : 606 191 443 Vrba Michal

Cena jsou uvedeny včetně DPH. Při objednání na dobírku je účtováno za každý balík do 30 Kg
cena 220 Kč včetně DPH. Balné není účtováno. Zboží je zasíláno Českou poštou.
Partner pro Vás : JATOP s.r.o. Umístění na mapě zde
Pucov 92, Náměšť nad Oslavou 675 71 okres Třebíč
IČO:29200954
DIČ:CZ29200954
možnosti platby : hotovost, dobírka Česká pošta, 14 denní splatnost na fakturu
napište nám
Pucov 92 Náměšť nad Oslavou 67571
kontakt : Vrba Michal, tel : 606 191 443
přijmeme obchodního zástupce - hledáte práci, přivýdělek vstupte zde
naši obchodní partneři :
japonský topol, pachové ohradníky, plastové přepravky, zahradnictví pucov, ivancice.eu, jatop.eu, pucov.eu, plastové
sudy, půjčky fajn, půjčka-hotovost - online žádost vyplníte zde : vstup virtuální krb zdarma

litomyšl, Rosice u Brna, Velká Bíteš, Jihlava, České Budějovice, Liberec, Plzeň, Velké

Meziříčí, Třebíč
plastové sudy katalog, katalog výrobků JATOP, návod na pěstování Japonských topolů,
návod na uskladnění sadby rychle rostoucích dřevin Japonský topol

