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Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu un Ozolu jaunaudzēs
pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot
repelentu TRICO
1.

Jaunaudzē aizsargājamo mērķa sugas koku skaitam, ja vien mērķa sugas koku
skaits to pieļauj, uz vienu hektāru jābūt ne mazākam par:
Koku
augstums,
m

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Mērķa sugas nosaukums, koku skaits

Priede, Ozols
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Primāri jābūt aizsargātiem stādītiem mērķa sugas kokiem. Ja mākslīgi stādīto
mērķa sugas koku skaits ir nepietiekošs, papildus jāaizsargā dabiski ieaugušie
mērķa sugas koki. Audzē, kurā ir dažāda augstuma mērķa sugas koki (pamatā
dominē garāki mērķa sugas koki, bet to apjoms ir mazāks par 1000gb.ha)
jāaizsargā to stumbri, gan atsevišķiem mazākiem mērķa sugas kokiem centrālā
dzinuma pumpurs.
Aizsargātajiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā nogabala platībā;
Jābūt aizsargātiem veseliem kokiem, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem
vai slimībām. Ja veselo koku skaits nav pietiekams, tad aizsargā pēc iespējas
mazāk bojātos kokus;
Veicot darba izpildi, jāievēro prasības, kas norādītas darba uzdevuma Piezīmes
laukā;
Strādājot ar repelentu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
Taras utilizācijai jābūt veiktai atbilstoši tās marķējumam.

Papildus nosacījumi repelenta “Trico” lietošanai:
1. Repelentu uzklāj ar muguras vai komerciālo rokas miglotāju, lietojot
atbilstošas sprauslas suspendētas emulsijas izsmidzināšanai;
2. Repelenta sķidrumu uz koka stumbra uzklāj:
2.1.
to izsmidzinot “punktveidā” ik pēc 30-50cm attāluma no sakņu kakla;

2.2.

to izsmidzinot starp Priedes zaru mieturiem, kuriem nav izveidojusies
kreves miza tā, lai vismaz 2/3 no mietura garuma būtu nosegtas ar
repelentu. Repelenta škidrumam uz mietura jābūt uzklātam vienmērīgi visā
mietura apkārtmērā.

3. Ja platībā papildus tiek aizsargāti atsevišķi mazāki mērķa sugas koki, tad
repelenta šķidrumam uz koka centrālā dzinuma jābūt robežās no 15 – 25cm.

4. 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, aizsargājamo koku skaits
norādīts darba uzdevumā.

