
WWW.AVENZOR.EU 

 

[Ide írhatja a szöveget] 
 

SILVACOL T® - Használati utasítás 

� Hatásmechanizmus: 
 

A SILVACOL T csülkös vad szaglását megtévesztő vadriasztó szer mezőgazdasági és 

vadgazdálkodási növénykultúrákhoz. Kizárólag szaggal riasztó szer, csak textil átitatásra.  

 

A SILVACOL T olajos, erős szagot árasztó folyadék, amely a kultúrnövényekkel közvetlenül nem 

érintkezhet. Érzékeny kultúrák és különösen szőlőültetvények esetén ízetlenesedés, illetve 

szagtalanosodás előfordulhat! 

 

� Hatás tartama: 
 

Időjárás függvényében 20-25 napig hatásos egy átitatással. 

 

� Hatásfok: 
 

Hosszabb ideig tartó esőzések gyengíthetik a hatás tartamát. Nagyobb esőzések után nem árt 

újra átitatni a kihelyezett textileket. 

 

� Alkalmazási módja: 
 

A munka során mindig használjunk gumikesztyűt! Régi rongydarabokat, textileket (pamut vagy 

gyapjú) alaposan itassunk át SILVACOL T-vel, majd a megvédendő kultúrnövények körül kb. 30 cm 

magasságban karókra vagy kifeszített drótokra, illetve zsinegekre egymástól 5-10 méteres 

távolságra függesszük fel. A vad ezt követően elkerüli majd a szimata számára már nem 

érzékelhető állományt. A rongydarabokat időnként újból át kell a szerrel itatni, különösen 

hosszabb ideig tartó esőzések után. 

 Hogy a vadak dörgölőzéséből a fák kérgén keletkezett károkat megakadályozzuk, a 

rongydarabokat egy zsineggel közvetlenül a veszélyeztetett erdei növények külső ágaira 

függeszthetjük fel, úgy, hogy a rongydarabok egymástól 5-10 méteres távolságra legyenek. 

Kultúrnövényekkel közvetlenül nem érintkezhet! 

 

� Alkalmazási idő: 
 

Egész évben. 

 

� Alkalmazási mennyiség:  
 

5-10 méterenként kell kihelyezni ki az átitatott textilt. 
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� Munkavédelmi utasítások a felhasználó védelmére: 
 

Minden szükségtelen érintkezés a szerrel kerülendő! Megszegése egészségkárosodáshoz 

vezethet. A SILVACOL T biológiai összetevői alapján, a törvényadó által, a kezeléskor 

GUMIKESZTYŰ használata előirt.  

 

� Elsősegélynyújtás: 
 

Mérgezés gyanúja esetén a szerrel való munkát azonnal szüntessük be és forduljunk orvoshoz. 

• Mérgezés esetén információt az alábbi számon lehet kérni:  

+43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österr.) 

• Ha a szer a szembe kerül: alaposan mossuk ki vízzel, forduljunk orvoshoz. 

• Belélegzés estén: lélegezzünk be friss levegőt, adott esetben lélegeztetés és meleg 

biztosítása. 

• Bőrrel való érintkezés esetén: azonnal alaposan mossuk meg vízzel és szappannal. 

• Lenyelés esetén: akadályozzuk meg a hányást. Az érintettet helyezzük nyugalomba, és 

azonnal hívjunk orvost. 

 

� Különleges utasítások: 
 

• Óvintézkedések: 

A fellépő erős szagok miatt nem ajánlatos a lakóterület közvetlen közelében SILVACOL T-

vel a vadak szimatát megtévesztő kezelést végezni.  

Különösen szőlőültetvényeknél vigyázzunk!  

Csak fiatal, nem termőképes szőlőskertekben használjuk.  

Ha a közelben termőképes szőlőültetvény van, az átitatott rongydarabokat legkésőbb a 

szőlő virágzásának idejéig távolítsuk el. Szőlőkaróra közvetlenül ne függesszük fel.  

A szert még eredeti csomagolásában is lakóhelyiségeken, konyhán és élelmiszertároló 

helyiségeken, istállón és takarmányos színeken kívül tároljuk, úgy, hogy illetéktelen ne 

férhessen hozzá. 

• Teendők szerencsétlenség esetén: 

Akadályozzuk meg a folyadéknak a csatornarendszerbe, elvezető árkokba vagy pincékbe 

való bekerülését. Folyadékmegkötő anyaggal kössük meg. 

• Eltávolítás: 

Ne dobjuk a többi szemét közé. A megmaradt szert ne öntsük a lefolyóba. Adjuk át 

különleges tárolást igénylő hulladékot gyűjtő személynek vagy szállítsuk veszélyes 

hulladékot gyűjtő telephelyre. Hulladékazonosító száma: 53103. 

 


