
 
Odpuzovač divoké zvěře 

 
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh 
MZDR 37252/2019/OBP 
 
Odpuzovač divoké zvěře je odpuzovač divoké zvěře (biocidní repelent – sk. 19). Jeho vůně je 
pro srnky, divočáky, zajíce velmi nepříjemná a zvěř tato vůně velmi odpuzuje. Potlačuje tak 
nechtěný okus, ohryz nebo jiné škody způsobené divokou zvěří. Přípravek je určen pro 
použití v exteriéru k vytvoření pachových ohradníků. Vytvoří pachovou bariéru která odradí 
srnky, divočáky, zajíce od vstupu do zahrady, vinohradu, ovocných sadů, apod. Také při 
výsadbě nových stromů tento pachový ohradník ochrání terén. 
 
Cílový organismus 
Srnky, divočáci, zajíci a jiná divoká zvěř 
 
Oblast použití: 
Lesnictví a dřevařství, vinařství, ovocnictví, zahradnictví 
 
Návod k použití / aplikace 
Odpuzovač divoké zvěře je připraven k použití. Namočte houbičku (nebo hadřík) do přípravku 
(spotřeba: cca 20 ml) a upevněte ji ve výšce 50 cm až 1 metru na plotové sloupky, sloupky ve 
vinohradu nebo dřevěné laťky, které zapíchnete do země. K bezpečnému vymezení prostoru 
doporučujeme upevnit houbičky (nebo hadříky) ve vzdálenosti                          3 až maximálně 
6 metrů od sebe. Stačí, když si přípravkem vytvoříte pachový ohradník kolem oblasti, která má 
být chráněna. To znamená, že houbičky připevníte pouze k vnějším sloupkům ve vinohradu 
resp. ovoném sadu.  
Odpuzující účinek nastane ihned. Podle počasí odpuzující účinek přetrvá až po dobu 3 týdnů. 
Poté naneste přípravek opět na houbičku (nebo hadřík). V závislosti na počasí opakujte 
aplikaci v kratším intervalu. Neaplikujte přípravek na živé rostliny. 
 
Doba použití: Odpuzovač divoké zvěře se může používat po celý rok.  
 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem 
 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: 
Žádné informace nejsou k dispozici. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
Aby se zabránilo riziku pro člověka a životní prostředí, musí být dodrženy pokyny pro použití. 
Vyhněte se zbytečnému kontaktu s produktem. Při aplikaci používejte ochranné rukavice. 
Zneužití může vést k poškození zdraví. Vzhledem  k tomu, že vůně příprvaku je velmi 
nepříjemná i pro lidi, doporučujeme přípravek nepoužívat v blízkosti oken, balkonů a před 
aplikací informovat sousedy. 
 
Skladování 
Skladujte odděleně od potravin, krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte jen v originálních 
uzavřených obalech na dobře větraném místě.  
 
Nakládání s odpady 



Zamezte úniku do kanalizace a do vodních toků. Nenechte proniknout do podloží/půdy. 
Nelikvidujte společně s domácím odpadem. Zbytky a kontaminované obaly se musí odevzdat 
do sběru nebezpečných odpadů.  
 
PRVNÍ POMOC 
Obecná upozornění 
Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. 
Při vdechnutí 
Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře. 
Při styku s kůží 
Ihned omýt vodou a mýdlem, nebo nejlépe polyethylenglykolem a dobře opláchnout. Při 
obtížích vyhledat lékaře. 
Při zasažení očí 
Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s 
lékařem. 
Při požití 
Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékaře. 
 
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Symptomatická léčba 
 
LÉKAŘSKÁ POMOC 
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v 
upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: 
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2  
Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo 
+420224915402 
 
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího 
skladování a použití přípravku.  
 
Bezpečnostní pokyny: 
H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu. 
 
 
 

 



          Varování 
 
Obsahuje / Účinná látka: 
6,5 g/l Geraniol 
 
Dále obsahuje kyselinu izovalerovou (1-5%) 
 
Obsah 
500ml 
 
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu. 
 
Doba použitelnosti 
3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených 
obalech. 
 
Výrobce: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, 
Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de 
 
Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice, tel.: 
+420 553 626 660, www.agrobio.cz 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku! 
 


