
MORSUVIN 

 

 

Charakteristika a použití přípravku v lesnictví: 

Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří v době vegetačního klidu. Jde o 

pastovitou směs s vodou mísitelnou, po zaschnutí již vodou nerozpustnou. Obsahuje směs 

repelentních chuťových a čichových látek s přísadou vytvářející na sazenicích hrubozrnnou porézní 

ochrannou vrstvu.  

Registrace v LH:  

Letní okus      - NE 

Zimní okus      - ANO 

Ohryz a loupání kůry (prevence)   - NE 

Asanace po poškození kmenů   - NE 

Škody černou zvěří     - NE 

Hlodavci      - NE 

 

Působení přípravku:  

Přípravek odpuzuje zvěř pachem a mechanicky přítomnou písčitou složkou, která způsobuje tzv. 

"zubovrz".  

Fytotoxicita: v období vegetačního klidu dřevin nefytotoxický přípravek. Při předávkování může dojít 

ke zpomalení rašení v jarním období nebo odumření vrcholového pupenu.    

 

Registrované dávky:  

 

Druh ochrany  Dávka kg/1000 sazenic     Termín a způsob ošetření 

zimní okus            

stromky do 2 let věku  4-5    nátěr, IX-XI, ředí se přidáním 5% vody 

starší výsadby   5-6   nátěr, IX-XI, ředí se přidáním 5% vody 

 



 

Poznámka ke způsobu použití: 

Objem a příprava jíchy:  přípravek se ředí přidáním 5% vody. Po otevření originálního balení je třeba 

směs důkladně rozmíchat. 

Aplikace: jehličnany se ošetřují po úplném zdřevnatění výhonů, listnáče po zežloutnutí nebo opadu 

listů. Přípravek se aplikuje nátěrem. Zředěný MORSUVIN nemá skapávat ze štětce. Přípravek je 

možno použít i na vlhké sazenice a pracovat s ním při minimální teplotě od +2°C. Na mokré sazenice 

používáme hustší přípravek. Po ošetření musí alespoň částečně zaschnout, protože mráz a déšť 

čerstvý nátěr porušují. U listnáčů natíráme silnějším nátěrem nejen kmínek, ale i silnější větévky. U 

jehličnanů natíráme převážně poslední letorost menším množstvím řidšího přípravku, aby nedošlo ke 

slepování jehlic. Nátěr se provádí nejlépe dvojicí kartáčů na dlouhých rukojetích nebo širokými 

plochými štětci s prkénky k přidržování sazenic. 

 

Skladování:  

Morsuvin se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých, uzamčených skladech při 

teplotách 0-30°C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,dezinfekčních prostředků a obalů od těchto 

látek. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem! Doba použitelnosti  je 2 roky od data 

výroby. 

Hořlavina III. stupně 


