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Bird Stop™
ТЕЧНОСТ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПТИЦА

За употребу на травњацима и споменицима, спољњим деловима стамбених зграда,
декоративним фонтанама, приватним привременим базенима. Такође за употребу на

приватним засадима рибизле, трешње, кајсије, брескве, шљиве, јабуке, грожђа, осталог
јабучастог и коштуњавог воћа и засада сунцокрета.

Активни састојци
Methyl Anthranilate 26.4%
Остали састојци 73.6%

УКУПНО 100%

Овај производ садржи 2,29 либри (1.39 кг.)  активног састојка по галону (3.8 литара).
Овај производ је формулисан од састојака који спадају у храну

УПОТРЕБА

Овај производ се користи да одврати птице да се хране бобичастим плодовима са
дрвета, јабучастим и коштуњавим воћем, као и семеном сунцокрета. Такође одвраћа
птице од насељавања на травнатим теренима и споменицима. Одвраћа птице да пију
воду и да се купају у фонтанама и базенима, али такође их одвраћа и од
насељавања и гнежђења на објектима и зградама.

Припрема и упутства за мешање: Загрејати течност на сунцу или у базену са
топлом водом, уколико је претходно био замрзнут или у чврстом стању. Промешајте
течност добро пре додавања воде.

Упутство за примену

Ручном прскалицом: Помешајте један део производа са 99 делова воде (1%
раствор). Користите 0.39 до 2.28 децилитара у 3.9 до 23 литра воде за око 100м2.
Наносити директно на биљке.
Време наношења: Почните апликације када плод почне да зри или птице почну да
га једу. Поновити  сваких 5 до 8 дана, ако се птице поново појаве.

Воће [као што су трешње, вишње и сл., кајсије, брескве, шљиве] и бобице
(рибизле, ароније и сл.): Помешајте 0.39 до 0.78 децилитара са 3.8 до 7.6 литра
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воде за око 100м2.  Наносити директно на биљке. Плодове брати за јело 5 до 8 дана
након последњег третмана или кад мирис и укус од течности потпуно нестану.

Грожђе: Помешајте 0.39 децилитара са 3.8 литра воде за око 100м2. Грожђе брати  5
до 8 дана након последњег третмана или кад мирис и укус од течности потпуно
нестану.

Сунцокрет: Пратите упутство за коришћење „Ручном прскалицом“.

Јабуке и крушке: Пратите упутство за коришћење „Ручном прскалицом“.

Декоративне фонтане,  базени: Помешајте  1 до 2 дела течности у 500 делова воде
(0,5 литар течности са 250 литара воде). Помешајте производ са водом пре него што
додате у фонтану или базен. Поновити на 3 до 4 недеље исти третман да би се птице
задржале на одстојању.

Травнате површине: Помешајте  1.8  до 3.6 децилитара течности са 1.9 до 3.8
литара на 100 квадратних метара . Поново нанесите течност након 7 до 14 дана, или
после сваког кошења, уколико буде потребно. Одложити  наводњавање најмање
један сат после прскања.

Украси (Орнаменти): Помешајте  3.85 децилитара течности са 15 литара воде и
испрскај ујутру или касно поподне. Пустите да се осуши пре прања.

Стамбене зграде и комплекси, градилишта: Помешајте 1 део течности са 1 делом
воде и испрскај са ручном прскалицом. Ласте и детлићи: Попрскајте  гнезда пре него
што птице снесу јаја или док се не излегу млади.  Не наносите на јаја или птице у
гнезду.

Увозник и дистрибутер за Србију


