
PŮSOBENÍ
Divoká prasata jsou velmi inteligentní a schopná se učit. Přípravek 
SUCROSAN se ve formě granulí aplikuje kolem postižených oblastí 
a dodává ošetřené půdě zcela odlišný charakter. Díky atraktivní smě-
si obilovin a kukuřice, jej divoká prasata velmi rychle najdou a po-
zřou. SUCROSAN však má na divoká prasata velmi silný vjemový 
účinek, přídavek účinné látky zanechává u divočáka krátkodobou ky-
selou pachuť, která je vnímána jako velmi nepříjemná a vede k tomu, 
že se divočák danému místu trvale vyhýbá. Díky tomu jsou citlivé 
travní porosty a další plodiny chráněny.

SUCROSAN
ORGANICKÉ PŮDNÍ ADITIVUM

Pomocný přípravek proti povrchovému poškození 
půdy.
Poškození půdy zvěří ve volné krajině je v dnešní době připisová-
no zejména černé zvěři. Lovecká opatření, včetně oplocení oblastí 
elektrickými ohradníky, často problém zcela nevyřeší.

Především u plodin na orné půdě, jako je kukuřice, brambory a obi-
loviny, lze pozorovat citlivé hospodářské ztráty se vzrůstající ten-
dencí. Atraktivitě těchto plodin nemůže SUCROSAN zcela konku-
rovat, nicméně při hledání červů, housenek a larev způsobuje rytí 
černé zvěře často značné škody i na travnatých plochách, sportov-
ních a golfových hřištích, malých letištích a ve veřejných parcích.



Informace a objednávky: 

web: www.ridex.cz 
e-mail: ridex@ridex.cz

POUŽITÍ
SUCROSAN se aplikuje celoročně po celé ploše nebo v pásech 
s aplikační dávkou 3-4 pelety/m².
V případě velkých ploch (zahrady, sportoviště, golfová hřiště nebo le-
tiště) může být dostatečným opatřením obvodový okrajový pás o šíř-
ce 5 až max. 20 m. Bez ohledu na skutečnou velikost plochy lze tímto 
způsobem dosáhnout úplné ochrany. K zamezení přístupu divokých 
prasat do dané oblasti často postačí jednostranné kladení návnad na 
okrajích lesa nebo pole v bezprostřední blízkosti chráněné oblasti.
Způsob aplikace granulí závisí na chování černé zvěře. Pokud po-
zorování černé zvěře ukáže, že z míst, která chcete chránit, rychle 
prchají, měla by být provedena celoplošná aplikace. Pokud se na-
opak divoká prasata pohybují z úkrytu pomalu a opatrně, může stačit 
ošetřit obvodový pás pozemku o šířce 10 až 20 m.
Pokud lze zjistit předchozí poškození, měly by být tyto oblasti plošně 
posypány několika granulemi ve směru rytí.
Aplikace přípravku se doporučuje opakovat po 6-8 týdnech.

ÚČINNOST
Tři roky zkušebního používaní a používání 
v praxi za posledních 8 let dokazují vynika-
jící účinnost půdního aditiva. Přípravek je 
dlouhodobě stabilní při skladování, a to i za 
různých klimatických podmínek.
V případě migrace černé zvěře je často nut-
ná následná aplikace přípravku. Doporučuje 
se týdenní kontrola příjmu návnady.

SLOŽENÍ
Směs obilí a kukuřice, směs aromatických 
látek, obsahuje nejméně 5% dusíku.

BALENÍ
SUCROSAN je dodáván v perforovaném 
pytli o hmotnosti 15 kg. V jednom balení je 
cca 7 500 kusů pelet.


