
POUŽITÍ
STOP Z se aplikuje nástřikem, nátěrem nebo máčením sazenic. Nej-
vhodnější způsob aplikace pro dosažení maximální efektivity je po-
užití zádového postřikovače s repelentní tryskou s plným kuželem.
STOP Z po aplikaci rychle zasychá (cca 1 hodinu po aplikaci při su-
chém počasí) a vytváří na rostlinách slabý průsvitný elastický film, 
který nezabraňuje fotosyntéze a dýchání rostlin. Je důležité, aby 
6 hodin po aplikaci nedošlo k dešťovým srážkám. Přípravek nemá 
pro člověka nepříjemný zápach. Chuťové a pachové složky, které 
přípravek obsahuje, umožňují dosáhnout optimální ochrany proti 
všem druhům zvěře. Repelentní účinnost je zaručena za všech kli-
matických podmínek.

STOP Z ®
REPELENT PROTI OKUSU A OHRYZU ZVĚŘÍ

Vysoce účinný repelent proti okusu a ohryzu zvěří 
u lesních kultur, okrasných dřevin, keřů a ovocných 
stromů v letním i zimním období.
STOP Z je účinný repelentní přípravek k intenzivní ochraně listna-
tých i jehličnatých dřevin proti škodám zvěří. Z hlediska ochrany 
životního prostředí je zcela nezávadný, nemá fytotoxické účinky 
během celého vegetačního období a je netoxický vůči teplokrev-
ným živočichům. Rozsáhlé způsoby použití přípravku STOP Z po-
střikem, nátěrem a máčením sazenic před výsadbou, možnost 
aplikace při nízkých teplotách a snadná manipulace s přípravkem, 
představuje ekonomické a efektivní řešení při ochraně nejen les-
ních kultur.
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1) Plodina 
oblast použití

2) Škodlivý 
organismus, 
jiný účel použití

Dávkování, 
mísitelnost

Poznámka 
1) k plodině 
2) k ŠO
3) k OL

4) Poznámka 
k dávkování 
5) Umístění 
6) Určení sklizně

lesní kultury letní okus 1,3-1,7 l/1000 
sazenic

2) ochrana 
2-3 měsíce

4) postřik,
ředění 1:4-5 
(přípravek/voda)

lesní kultury zimní okus, ohryz 2,5-3 l/1000 sazenic 2) ochrana 
6 měsíců

4) postřik,
ředění 1:2 
(přípravek/voda)

lesní výsadby - 
kultury do 3 let věku letní okus 1-1,3 l/1000 sazenic 2) ochrana 

2-3 měsíce

4) postřik,
ředění 1:4-5 
(přípravek/voda)

lesní výsadby - 
kultury do 3 let věku zimní okus, ohryz 4 l/1000 sazenic 2) ochrana 

6 měsíců 4) nátěr bez ředění

lesní výsadby - 
kultury do 3 let věku zimní okus, ohryz 2-2,5 l/1000 sazenic 2) ochrana 

6 měsíců
4) postřik, ředění 
1:2 (přípravek/voda)

okrasné dřeviny, 
ovocné dřeviny zimní okus, ohryz

dávka podle 
velikosti stromů 
a keřů

2) ochrana 
6 měsíců

4) postřik,
ředění 1:1,5 
(přípravek/voda)

sazenice lesní před 
výsadbou letní okus 3 l/1000 sazenic 2) ochrana 

6 měsíců
4) máčení,ředění 
1:1 (přípravek/voda)

ochrannou lhůtu není nutné stanovit

DÁVKOVÁNÍ

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ
 � Nedoporučuje se, aby se přípravek aplikoval na silně 

zvlhčené rostliny nebo při vysokých teplotách.
 � Při máčení sazenic je nutné ponořit sazenice kořenem 

vzhůru do roztoku s přípravkem. Kořenový systém nesmí 
přijít do styku s přípravkem! Po máčení se nechá přípra-
vek na sazenicích uschnout kořeny vzhůru.

 � V zahraničí je přípravek úspěšně používán i proti ohryzu 
kmínků hlodavci.

VÝHODY POUŽITÍ PŘÍPRAVKU STOP Z
 � Vysoká účinnost
 � Ošetření dřevin proti letnímu i zimnímu okusu
 � Snadná a rychlá aplikace postřikem, nátěrem 

nebo máčením
 � Šetrný ke dřevinám
 � Není fytotoxický během celého vegetačního 

období
 � Netoxický vůči živočichům
 � Nemá nepříjemný zápach

BALENÍ
STOP Z je balen v 10 l HDPE kanystrech


