
Doba pouÏitelnosti: Min. dva roky od data v˘roby pfii skladování v originálních neotevfien˘ch obalech a dodrÏení 
podmínek skladování.

PÛsobení: Pfiípravek odpuzuje zvûfi pachem, barevn˘m leskl˘m povrchem natfien˘ch ãástí vûtviãek a mechanicky 
pfiítomnou minerální sloÏkou, která skfiípe mezi zuby. Nefytotoxick˘ pfiípravek, kter˘ nezabraÀuje prorÛstání 
pupenÛ.

Návod k pouÏití: CERVACOL EXTRA se pouÏívá k ochranû lesních stromkÛ proti okusu zvûfií. Naná‰í se v 
nezfiedûném stavu na such˘ i vlhk˘ podklad. Zmrznutí pfiípravku není na závadu kvality. 
PrÛmûrná doporuãená spotfieba: od 2 kg/1000 sazenic.

Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci: PouÏívejte pracovní odûv z textilního materiálu + pokr˘vka hlavy z textilního 
materiálu (napfi. ãepice se ‰títkem), pfiípadnû ochranná zástûra z nánosované tkaniny, ochranné rukavice z plastu 
nebo pryÏe, pryÏové holínky. Pfii práci s Cervacolem Extra není dovoleno jíst, pít, koufiit. Po skonãení práce je nutno 
pokoÏku om˘t vodou, m˘dlem a saponátem a o‰etfiit vhodn˘m reparaãním krémem. 
Pfii zasaÏení oãí vyplachujte vût‰ím mnoÏstvím vody, pfii zasaÏení pokoÏky omyjte zasaÏené místo vodou a o‰etfiete 
ochrann˘m krémem. Pozor! Nezahfiívejte otevfien˘m ohnûm a pfiím˘m plamenem! Pfiípravek nesmí zasáhnout 
recipienty povrchov˘ch vod! Pfiípravek není hofilav˘. Pfii kontaktu s ohnûm se hasí nejlépe hasicí pûnou, hasicím 
prá‰kem, eventuálnû pískem, zeminou nebo jemnou vodní mlhou.

První pomoc:

Pfii zasaÏení oka: Vyplachovat velk˘m mnoÏstvím vody po dobu 15 min. a vyhledat lékafie.

Pfii zasaÏení pokoÏky: Odstranit potfiísnûn˘ odûv a zasaÏená místa om˘t m˘dlem a teplou vodou. V pfipadû potfieby 
je moÏné postiÏení konzultovat s Toxikologick˘m informaãním stfiediskem v Praze:
Klinika nemocí z povolání, Na boji‰ti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293.

Skladování: Pfiípravek skladujte v uzavfien˘ch originálních obalech v uzamãen˘ch, such˘ch a vûtrateln˘ch skladech 
pfii teplotách 0–30°C oddûlenû od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekãních prostfiedkÛ a obalÛ od tûchto látek. ChraÀte 
pfied mrazem!

Likvidace obalÛ a nepouÏiteln˘ch zbytkÛ: Prázdné obaly znehodnoÈte a odevzdejte do sbûru k recyklaci, popfiípadû 
spalte nebo likvidujte jako komunální odpad. NepouÏitelné zbytky pfiípravku likvidujte stejn˘m zpÛsobem.

Upozornûní: V˘robce neruãí za ‰kody zpÛsobené nesprávn˘m pouÏitím pfiípravku. V˘robce bere záruku za kvalitu 
v˘robku. ProtoÏe v‰ak ‰kody zvûfií jsou zpÛsobeny celou fiadou faktorÛ, jako je dostupnost potravy, v˘‰e snûhové 
pokr˘vky, zazvûfiení, zdravotní stav zvûfie atd., neruãí za eventuální po‰kození chránûn˘ch kultur zvûfií.

CERVACOL® EXTRA
Repelent na ochranu listnat˘ch i jehliãnat˘ch sazenic ve ‰kolkách a lesních stromkÛ pfied okusem zvûfií ve 

formû modré pastovité disperze charakteristického zápachu na bázi kopolymeru styrenu a esteru kyseliny akrylové s minerálními plnidly.
® = ochranná známka firmy AVENARIUS–AGRO GmbH.

POZOR! RIZIKO VYPL̄ VAJÍCÍ Z POUÎITÍ 
P¤ÍPRAVKU JE P¤I DODRÎENÍ NÁVODU NA 
POUÎITÍ A SPRÁVNÉ APLIKACI PRO ZVù¤ A 

VOLNù ÎIJÍCÍ ÎIVOâICHY P¤IJATELNÉ.
P¤ÍPRAVEK NESMÍ B¯T POUÎIT JINAK, NEÎ 

JAK JE UVEDENO V NÁVODU.
ZÁKAZ POUÎITÍ OBALÒ K JIN¯M ÚâELÒM.

S 2 UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DùTÍ.
S 13 UCHOVÁVEJTE ODDùLENù OD POTRA-

VIN, NÁPOJÒ A KRMIV.
S 20/21 NEJEZTE, NEPIJTE A NEKU¤TE P¤I 

POUÎÍVÁNÍ.

âíslo ‰arÏe: Datum v˘roby:

Právní zástupce v âR: Agrocrop CZ s.r.o.
Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice
tel.: 241 930 644, fax: 241 933 800

Registraãní ãíslo: 4156-0

Balení: 3 x 5 kg PE-pytle
V˘robce: 

Industriestrasse 51, Postfach 109, A-4600 Wels  
Tel. (+43 72 42) 489-0*, Fax (+43 7242) 489-5


