
RECERVIN 

 

 

Charakteristika a použití přípravku v lesnictví: 

Repelentní přípravek k ošetření jehličnanů a listnáčů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří. 

Jde o stříkatelnou pastovitou směs mísitelnou s vodou, po zaschnutí již vodou nerozpustnou. 

Obsahuje směs repelentních a čichových látek s přísadou vytvářející na sazenicích a kmenech porézní 

ochrannou vrstvu. Recervin je určen výhradně k ochraně kmenů a kořenových náběhů jehličnatých a 

listnatých dřevin. 

Registrace v LH:  

Letní okus      - NE 

Zimní okus      - NE 

Ohryz a loupání kůry (prevence)   - ANO 

Asanace po poškození kmenů   - NE 

Škody černou zvěří     - NE 

Hlodavci      - NE 

 

Působení přípravku:  

Přípravek odpuzuje zvěř pachem. 

Fytotoxicita: jedná se o nefytotoxický přípravek.  

 

Registrované dávky:  

 

Druh ochrany   Dávka      Termín a způsob ošetření 

loupání a ohryz  110-130 kg/100 stromů  postřik, celoročně, ředí se 3:1  

           nátěr, 

celoročně, neředí se  

 

Poznámka ke způsobu použití: 



Objem a příprava jíchy:  přípravek se ředí podle předepsaných ředění poměrem maximálně 3:1 (1díl 

vody).   Po otevření originálního balení je třeba směs důkladně rozmíchat a před postřikem přelít přes 

síto postřikovače. Pro nátěr se neředí.  

Aplikace: jehličnany je možno ošetřit celoplošně, listnáče s hladkým povrchem kůry pouze bodováním 

nebo v pruzích. Aplikaci nelze provádět při teplotách nižších než 5°C a namrzlém povrchu dřevin. Po 

ošetření musí alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek 

zajišťuje ochranu kmenů po dobu až 8 let. Delší účinnost se zajišťuje očištěním kmene kartáčem, 

drsnou rukavicí od šupin kůry, prachu, lišejníků, apod. Přípravek se aplikuje postřikem, v případě 

nutnosti je možno použít i nátěr. Stromy ošetřované postřikem není nutno vyvětvovat. Přípravku se 

nanáší pouze takové množství, aby nedocházelo k jeho stékání. K postřiku používáme přístroje s 

membránovým čerpadlem a s kuželovou tryskou o průměru 1-1,2 mm. Při aplikaci nátěrem se nesmí 

přípravek opakovaně roztírat. Na celoplošně ošetřeném kmenu se utvoří souvislá vrstva hnědé barvy, 

která po zaschnutí zčerná.  

Pomůcky a přístroje je třeba ihned po použití dokonale vymýt 3% roztokem sody nebo saponátu ve 

vodě. Funkční části postřikovačů je nutné občas rozebrat a dokonale vyčistit od možné usazeniny 

naftou nebo petrolejem.  

 

Skladování:  

Recervin se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých, uzamčených skladech při teplotách 

5-30°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. 

Doporučujeme však spotřebovat ještě v roce výroby! 


