
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 
Cervacol Extra 
Repelent na ochranu listnatých i jehličnatých sazenic ve školkách a lesních stromků před okusem zvěří ve formě modré pastovité 
disperze charakteristického zápachu na bázi kopolymeru styrenu a esteru kyseliny akrylové s minerálními plnidly. 
 
 
POZOR!  
MŮŽE DRÁŽDIT OČNÍ SPOJIVKY, SLIZNICE A POKOŽKU! 
PRO ZVĚŘ A VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY NEŠKODNÝ! 
NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK, NEŽ JE UVEDENO V NÁVODU! 
ZÁKAZ POUŽITÍ OBALŮ K JINÝM ÚČELŮM! 
CHRAŇTE PŘED DĚTMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI! 
 
 
Registační číslo MZe ČR: 4156-0 
Držitel rozhodnutí o registraci: Avenarius-Agro GmbH., Industriestrasse 51, Postfach 109, A-4600 Wels 
Právní zástupce v ČR: Agrovita spol. s r.o., Kuřimská 14, 621 00 Brno 
Výrobce: Avenarius-Agro GmbH., Industriestrasse 51, Postfach 109, A-4600 Wels 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Datum výroby: uvdeno na obalu 
Balení: 3 x 5 kg PE-pytle 
Doba použitelnosti: Min. dva roky od data výroby při skladování v originálních neotevřených obalech a dodržení podmínek 
skladování. 
 
Působení: 
Přípravek odpuzuje zvěř pachem, barevným lesklým povrchem natřených částí větviček a mechanicky přítomnou minerální složkou, 
která skřípe mezi zuby. Nefytotoxický přípravek, který nezabraňuje prorůstání pupenů. 
 
Návod k použití: 



CERVACOL EXTRA se používá k ochraně lesních stromků proti okusu zvěří. Nanáší se v nezředěném stavu na suchý i vlhký podklad. 
Zmrznutí přípravku není na závadu kvality.  
Průměrná doporučená spotřeba: od 2 kg/1000 sazenic. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Používejte pracovní oděv z textilního materiálu + pokrývka hlavy z textilního materiálu (např. čepice se štítkem), případně ochranná 
zástěra z nánosované tkaniny, ochranné rukavice z plastu nebo pryže, pryžové holínky. Při práci s Cervacolem Extra není dovoleno 
jíst, pít, kouřit. Po skončení práce je nutno pokožku omýt vodou, mýdlem a saponátem a ošetřit vhodným reparačním krémem.  
Při zasažení očí vyplachujte větším množstvím vody, při zasažení pokožky omyjte zasažené místo vodou a ošetřete ochranným 
krémem. 
Pozor! Nezahřívejte otevřeným ohněm a přímým plamenem! 
Přípravek nesmí zasáhnout recipienty povrchových vod! 
Přípravek není hořlavý. Při kontaktu s ohněm se hasí nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, eventuálně pískem, zeminou nebo 
jemnou vodní mlhou. 
 
První pomoc: 
Při zasažení oka: vyplachovat velkým množstvím vody po dobu 15 min. a vyhledat lékaře. 
Při zasažení pokožky: odstranit potřísněný oděv a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. 
 
V případě potřeby je možné postižení konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze, 
Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293. 
 
Skladování: 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 0–30°C 
odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem! 
 
Likvidace obalů a nepoužitelných zbytků: 
Prázdné obaly znehodnoťte a odevzdejte do sběru k recyklaci, popřípadě spalte nebo likvidujte jako komunální odpad. Nepoužitelné 
zbytky přípravku likvidujte stejným způsobem. 
 
Upozornění: 



Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Výrobce bere záruku za kvalitu výrobku. Protože však škody 
zvěří jsou způsobeny celou řadou faktorů, jako je dostupnost potravy, výše sněhové pokrývky, zazvěření, zdravotní stav zvěře atd., 
neručí za eventuální poškození chráněných kultur zvěří. 
 
CERVACOL EXTRA je ochranná známka firmy AVENARIUS–AGRO GmbH. 
 


