
STOP Z 

 

 

Charakteristika a použití přípravku v lesnictví: 

Suspenzní koncentrát s repelentním účinkem proti zimnímu a letnímu poškození lesních dřevin zvěří. 

Přípravek je ve formě bílé směsi charakteristického zápachu, jde o vysoce účinný a z hlediska 

životního prostředí nezávadný repelent působící proti zvěři v lesním hospodářství.  

Registrace v LH:  

Letní okus      - ANO 

Zimní okus      - ANO 

Ohryz a loupání kůry (prevence)   - NE 

Asanace po poškození kmenů   - NE 

Škody černou zvěří     - NE 

Hlodavci      - NE 

 

Působení přípravku:  

Účinná složka přípravku působí pachově odpudivě na spárkatou zvěř. Jedná se o vysoce účinnou 

čichovou odpuzující látku nové generace. Je vhodná pro použití k individuálnímu i masivnímu 

odpuzování spárkaté zvěře. Přípravek neobsahuje tukové a pesticidní příměsi. 

Fytotoxicita: přípravek je tolerantní ke všem běžně pěstovaným hospodářským dřevinám.  

 

Registrované dávky:  

 

Druh ochrany  Dávka na 1000 sazenic    Termín a způsob ošetření 

letní okus    

- kultury do 3 let  1-1,3 l   postřik, po celou vegetační dobu, ředí se 1:4-

5 

- starší kultury  1,3-1,7 l   postřik, po celou vegetační dobu, ředí se 1:4-

5 

 



zimní okus   

- kultury do 3 let  2-2,5 l   postřik, VIII-XI, ředí se 1:2  

     

      4   l   nátěr, VIII-XI, neředí se  

- starší kultury  2,5-3    l   postřik, VIII-XI, ředí se 1:2   

                4   l   nátěr, VIII-XI, neředí 

se  

máčení sazenic   3   l            před jarní výsadbou, ředí se 1:1 

 

Poznámka ke způsobu použití: 

Objem a příprava jíchy: přípravek je ředitelný vodou, ředí se v předepsaných poměrech. Jíchu 

připravujeme pouze naředěním, rozmícháním směsi a nalitím do postřikovače přes horní síto.  

Aplikace: přípravek se aplikuje nátěrem nebo nástřikem. K nátěru používáme speciální kartáče nebo 

gumové rukavice nejlépe s hrubším povrchem. Aplikaci postřikem provádíme pákovými 

membránovými postřikovači s tryskami s plným kuželem. Po práci  je třeba všechny pomůcky, 

zejména postřikovače, důkladně vymýt roztokem saponátu ve vodě nebo 3% roztokem sody. Zaschlý 

repelent lze jen velmi těžko odstranit.  

Stop-Z po aplikaci rychle zasychá (zhruba 1 hodina při suchém počasí). Vytváří na sazenici elastický 

průsvitný film, který nebrání fotosyntéze, dýchání rostlin a doprovází jejich vegetační vývoj. Je 

žádoucí, aby do 6 hodin po aplikaci nedošlo k dešťovým srážkám, nepoužívejte přípravek na příliš 

vlhké sazenice a dále při vysokých teplotách. Při máčení by neměl přípravek zasáhnout kořeny. 

 

Skladování:  

Stop Z se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od 5°C do 30°C odděleně od 

potravin, krmiv, hnojiv,dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek nesmí v 

originálním obalu zmrznout! Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby. 


