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Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, pret briežu dzimtas 

dzīvnieku izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus 
 

 

1. Jaunaudzē aizsargājamo mērķa sugas koku skaitam, ja vien mērķa sugas koku 

skaits to pieļauj, uz vienu hektāru jābūt ne mazākam par:  
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2. Primāri jāaizsargā mākslīgi stādītie mērķa sugas koki, saskaņā ar darba 

uzdevumu. Ja mākslīgi stādīto mērķa sugas koku skaits ir nepietiekošs, 

papildus jāaizsargā dabiski ieaugušos mērķa sugas kokus; 

3. Aizsargātajiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā nogabala platībā; 

4. Jāaizsargā veselie koki, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem vai 

slimībām. Ja veselo koku skaits nav pietiekams, tad aizsargā pēc iespējas  

mazāk bojātos kokus; 

5. Veicot darba izpildi, jāievēro prasības, kas norādītas darba uzdevuma 

Piezīmes laukā; 

6. Strādājot ar repelentu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi; 

7. Taras utilizācija jāveic atbilstoši līguma nosacījumiem. 

 

 

Papildus nosacījumi repelenta “Cervacol Extra” un “WAM Extra” lietošanai: 

1. Repelentu uzklāj ar roku, lietojot darba (gumijas) cimdus; 

2. Ar repelentu apstrādātajam koka galotnes dzinuma garumam, ieskaitot skujas, 

jābūt robežās no 5 līdz 10cm; 

 



3. Kokam jābūt apstrādātam ar roku (pirkstiem) aptverot un biezā kārtā uzklājot 

repelentu uz skujām virzienā no lejas uz augšu, lai apstrādātā koka galotnes 

dzinuma skujas būtu vērstas uz augšu. Repelenta preperatīvā forma ir pastas 

veida masa, gatava lietošanai; 

4. Repelentu nedrīkst šķaidīt ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu un pieļaut masas 

notecēšanu gar koka stumbru; 

5. Repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem pie temperatūras virs 00 C un 

vismaz divas stundas pirms lietus; 

6. Repelenta deva, apstrādes veids norādīts darba uzdevumā. 

 

Papildus nosacījumi repelenta “Plantskydd” lietošanai: 

1. Repelentu uzklāj ar muguras vai komerciālo rokas miglotāju, lietojot 

atbilstošas sprauslas suspendētas emulsijas izsmidzināšanai; 

2. Ar repelenta darba šķidrumu apstrādātā koka galotnes dzinuma garumam jābūt  

robežās no 15 līdz 25 cm; 

 
3. Kokam jābūt apstrādātam, apsmidzinot galotnes dzinumu ar pagatavoto darba 

šķidrumu. Repelenta preperatīvā forma ir šķīstošs pulveris, kurš atšķaidāms ar 

ūdeni; 

4. Repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem pie temperatūras virs 00 C un 

vismaz divas stundas pirms lietus; 

5. Repelenta deva, apstrādes veids norādīts darba uzdevumā; 

6. Repelenta darba šķidruma sagatavošana: 

6.1. 1kg. pulvera paredzēts atšķaidīt ar 5l ūdens; 

6.2. Nepieciešamo pulvera daudzumu ieber darba šķidruma sagatavošanas 

traukā; 

6.3. Lēnām pielej siltu ūdeni apjomā, kas ir vienāds ar iebērtā pulvera 

daudzumu. Viegli apmaisa, līdz izveidojas viendabīga masa; 

6.4. Lēnām maisot, pielej atlikušo nepieciešamā ūdens daudzumu, 

izvairoties no šķidruma putošanās un atstāj sagatavoto šķidrumu 20 

minūtes nostāvēties; 

6.5. Sagatavoto darba šķidrumu izkāš caur marli vai filtru un pārlej 

smidzināmajā iekārtā. 

7. Sagatavotais repelenta darba šķidrums jāizlieto 24 stundu laikā pēc 

sagatavošanas. 

 

 

 

 

Papildus nosacījumi repelenta “Trico” lietošanai: 



1. Repelentu uzklāj ar muguras vai komerciālo rokas miglotāju, lietojot 

atbilstošas sprauslas suspendētas emulsijas izsmidzināšanai; 

2. Ar repelenta šķidrumu apstrādātā koka galotnes dzinuma garumam jābūt 

robežās no 15 līdz 25 cm;  

 
3. Audzē, kurā ir dažāda augstuma mērķa sugas koki (pamatā dominē īsāki 

mērķa sugas koki, bet ir atsevišķi mērķa sugas koki, kuru augstums ir virs 

audzes vidējā augstuma) jāaizsargā mazākiem mērķa sugas kokiem centrālā 

dzinuma pumpurs, gan garākiem mērķa sugas kokiem stumbrs.  

4. Kokam jābūt apstrādātam apsmidzinot galotnes dzinumu un atsevišķos 

gadījumos stumbru ar repelenta šķidrumu. Repelenta preperatīvā forma ir 

emulsija ūdenī, gatava lietošanai; 

5. Pirms repelenta šķidruma liešanas muguras vai komerciālajā rokas 

smidzinātājā, repelenta šķidruma kanna jāsakrata; 

6. Repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem pie temperatūras virs 00 C un 

vismaz divas stundas pirms lietus; 

7. Repelenta deva, apstrādes veids, miglošanas veids stumbram norādīts darba 

uzdevumā. 

 


