EcoKoivu KARKOTE
(EcoBjörk Bekämpningsmedel)
Stark björkvätska för att driva bort hjortdjur (älg, hjort, ren),
gnagare (sork) och andra däggdjur (björn).

Bruksanvisning
För att driva bort hjortdjur från planteringar:
Blötlägg ca ett driksglads med pellets i ca 2dl EcoKoivu KARKOTE i en bunke. Lägg sedan
pelletsen i en nätpåse.
Häng upp nätpåsarna på ca 1-1,5meters höjd med 70-100 meters mellanrum (ca 4 påsar
per hektar). Aktivering av nätpåsarna sker vid behov genom att spraya på ytterligare
EcoKoivu KARKOTE. Vid till exempel en tall plantering bör påsarna aktiveras 1-2ggr per
vinter. Medlet tål ca minus 10 grader, därmed lyckas behandlingen även vintertid.
Driva bort gnagare:
Spruta EcoKoivu KARKOTE i sorkhålen, en liter räcker till 1000kvm tomt för att driva bort
sork. Man kan också låta till exempel pellets (eller annan material med bra
uppsugningsförmåga) suga åt sig EcoKoivu KARKOTE och placera ut dessa i en del
sorkhål. Spruta eller smörj in medlet på trädstammarna/rötterna.
OBSERVERA
EcoKoivu KARKOTE är inte giftigt, medlet lämnar inte kvar pålagringar i jorden heller.
Jordens microorganismer använder dessutom medlet som näring och därmed ökar deras
aktivitet. På det här viset skiljer sig EcoKoivu KARKOTE från andra vanliga
bekämpningsmedel. EcoKoivu KARKOTE orsakar inte fara för fiskar men det är förbjudet att
hälla eller spruta medlet i vattendrag. Medlet får inte användas på ätbara växter, grönväxter
eller växters blad tål inte det starka medlet.
VARNINGAR
Medlet är starkt nedfläckande, använd skyddskläder och lämpliga skyddshandskar vid
hantering av medlet. Undvik kontakt med ögonen. Förvara oåtkomligt för barn.
Tillverkning
Tillverkas av: Charcoal Finland Oy, Alavieska. Tillverkat i Finland
Testtillstånd och Feedback
Testtillståndet är i kraft till och med 30/4-09. Återkoppling från användare kan ges genom
Internet på adressen www.charcoalfinland.fi/koepalaute eller via brev till tillverkaren på
adressen: Charcoal Finland Oy, Puurakenteentie 5, 85200 Alavieska, FINLAND.
Förpackningen
Förpackas i en liters flaskor. 12 flaskor per låda, 480 flaskor per Europapall. Finns även som
5 liters dunk.

