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WAM-Porocol® használati utasítás
Hatásmechanizmus:
WAM-Porocol egy szintetikusan előállított szagriasztó, amely bizonyítottan több hónapig fejti ki
vad riasztó hatását.
WAM-Porocol-t nagy vadváltásoknál a közlekedési utak mellé, illetve a vadrágások elkerülése
érdekében az erdőben és mezőkön kell kihelyezni. Ezen kívül kiválóan alkalmas a macskák
távoltartására a búza kaszáláskor.

Hatás tartama:
A hatóanyag tartja a hatását 4-6 hónapon keresztül.

Hatásfok:
WAM-Porocol párologtatással fejti ki hatását, ezért eső és egyéb csapadék elöl védeni kell.
Az eredeti, "gyári" megoldás, hogy a (külön kapható) gyári műanyagcsöveket leszúrjuk a talajba.
A védőkosárka tetejét leemelve, az üveget felbontva, belehelyezzük a párologtató kanócot. S így
a már védőkosárba helyezett üveget, a tetővel rögzítjük.
Sajnos a magyarországi tapasztalat az, hogy a kihelyezett védelmet gyakran ellopják. Ezért
érdemes, az üveget közvetlenül szigetelőszalaggal valamire felrögzíteni, és ha lehetséges, a
csapadéktól bármilyen "haranggal", felülről védeni. Ez lehet tejfölös pohár, műanyag üveg stb.
A riasztószer textil vagy szivacs átitatásával is kijuttatható.

Alkalmazási módok:
•
•
•
•
•

Ahol nagy vadváltásokkal kell számolni, ott a közlekedési utak hosszában kell az üvegcséket
50 m-es távolságban, 30 m-el az utak előtt kihelyezni. (lásd 1. melléklet)
Azért, hogy vaddisznó beváltását pl. a kukoricaföldekre vagy más kultúrákba elkerüljük, az
üvegcséket 40 m távolságban a földekre kell kihelyezni. (lásd 2. és 3. melléklet)
A vadrágások ellen elegendő, ha 4-5 párologtató üvegcsét, helyeznek el hektáronként (távol
tartandó vad orrmagasságában) a fiatal növények között. (lásd 4. melléklet)
Macskamentéshez az üvegcséket 1-2 nappal a búza kaszálása előtt kell kihelyezni.
Szőlő ültetvényeknél a fiatal hajtások tökéletes védelmére szolgál, a bor minőségének
befolyásolása nélkül, 30-40 méterenként kiakasztva.

Minden alkalmazási módnál figyelni kell a fő szélirányra. A hatóanyagot mindig a széliránnyal
megegyező irányban kell kihelyezni. Lásd mellékletek.

Alkalmazási idő:
WAM-Porocol egész évben használható.

Alkalmazási mennyiség:
WAM-Porocol 4-5 üvegcse / hektár
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Különleges utasítások:
A vad és az erdő közötti felborult egyensúlynál pl. egy nagyon magas vadnyomásnál és a vele
egyidejűleg, minőségileg és mennyiségileg elegendő, takarmányban fellépő hiánynál a WAMPorocol-nál is, mint minden más repellens vadriasztó szernél, hatás csökkenés előfordulhat.
Gondoljon a környezetre! A csavarfedelet és az üvegpalackot szelektív hulladékba tegye.
A szer nem veszélyes méhekre (B4).

Munkavédelmi utasítások a felhasználó védelmére:
Minden szükségtelen érintkezés a szerrel kerülendő! Megszegése egészségkárosodáshoz
vezethet. A WAM-Porocol szintetikus összetevői alapján, a törvényadó által, a kezeléskor csak
GUMIKESZTYŰ használata előirt.
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal alaposan mossuk le vízzel és szappannal.

Gyári (külön kapható) párologtató csövecskék felállítása:
A kb. 1 m hosszú műanyag karót a földbe dugni, majd a párologtató fejet a karóra ráhúzni és a
fedelét levenni. Az WAM-Porocol üvegcséket kinyitni. A kanócot az üvegbe kell dugni és aztán az
üvegpalackot a párologtató fejre kell helyezni. Végül a fedelet ismét a párologtató fejre kell
(hallhatóan) rápattintani.

