
Siūlome veiksmingą dirvos apsaugą su granulėmis REPELAN, kurių
vos kartą paragavę, šernai vengs lankytis apsaugotoje teritorijoje.
Priešingai nei į kvapą orientuotos medžiagos, REPELAN nesukelia
pripratimo, galinčio stabdyti atgrasymą. Tai susiję su gyvūnų intelektu
ir socialiniu elgesiu.

Veikimo principas
REPELAN yra labai efektyvus produktas, 
apsaugantis laukus nuo šernų. Pavasarį šernai 
dirvožemyje ieško gyvulinių baltymų (kirmėlių, 
lervų, vabzdžių kiaušinėlių ir kt.). Erdvi, įdirbta 
juoda dirva, ant kurios paviršiaus pasišildyti išlenda 
kirmėlės ir kt. gyvūnai, randama laukuose ir 
soduose, o tai yra puikiausia vieta šernų 
poreikiams patenkinti. Šie gyvūnai yra itin protingi, 
jautrūs ir gyvena labai struktūrizuotuose 
socialiniuose tinkluose. Socialinė hierarchija yra 
gyvybiškai svarbi šernams.
Grūdų ir specialių aromatinių medžiagų mišinys 
tiksliai atkreipia šernų dėmesį. Taip užtikrinama, 
kad gyvūnai greitai ras masalą (nerausdami 
žemės). Priešingai nei tikisi šernai, granulės palieka 
labai nemalonų skonį. Ši patirtis sukelia sumaištį, 
ypač tarp jaunesnių šernų. Motininė paršavedė 
tuoj pat sureaguoja, palikdama apdorotą lauką, ir 
nuveda bandą atgal į mišką, iš kurio atėjo. 
Maždaug po 30 minučių REPELAN poveikis 
išnyksta ir gyvūnai nurimsta. Motininė paršavedė 
prisimena, kad lankomoje vietovėje yra tam tikras 
pavojus, o miškas suteikia didesnį saugumą. 
Nuostabūs šerno mokymosi gebėjimai lemia tai, 
kad granulėmis apdorotoje zonoje ta pati banda 
nebesilanko ilgesnį laiką. 

Taikymas ir efektyvumas
REPELAN beriamas ant plataus ploto lauke 
arba juostomis. Vienam kvadratiniam metrui 
naudokite maždaug 5-8 granules. Dideliuose 
plotuose apdorojamos tik pakraščio zonos (5-10 
m pločio), ten, iš kur ateina šernai. Tai apsaugo 
visą teritoriją.
Srityse, kuriose reguliariai lankosi gyvūnų, 
rekomenduojamas didesnis kiekis, iki 15 
granulių kvadratiniam metrui. Taip pat 
rekomenduojama naudoti REPELAN ant 
nuolatinių šernų migracijos takų (sritys tarp 
lauko ir miško; laukai, besitęsiantys į mišką).
REPELAN poveikiui sniegas neturi įtakos. 
Granulės struktūra yra stabili ilgą laikotarpį. 
Maždaug po 6-8 savaičių gyvūnų grupė gali 
grįžti, todėl rekomenduojama tuo metu 
pakartotinai užberti jauko. Jei teritorijoje 
pasirodo daugiau nei viena šernų banda, būtina 
kas savaitę atlikti teritorijos kontrolę, esant 
reikalui, pakartotinai berti jauko – kad jo 
paragautų visos bandos.



MIŠKAS

MIŠKAS

PASKIRSTYTI MAŽDAUG 10 M PLOTYJE

LAUKAS

Pastabos:
Labai svarbu naudoti REPELAN toje srityje, kurią norite apsaugoti, o ne išorėje. Gyvūnai lauką, 
apdorotą REPELAN granulėmis, įvertina kaip nevalgomą ir nebeliečia jo viso, todėl apdorotos juostos 
pakanka.
REPELAN keičia mitybos įpročius, o ne gyvūnų judėjimą. Žolę galima apsaugoti tik iš dalies, nes 
išmokstama, kad tam tikras žoles galima ėsti (kaip apleistose vietose ar miške), o kitų ne. Tai gali būti 
pritaikyta ir naudojant granules, todėl galima tik dalinė apsauga.
2 kg pakanka ~100 metrų juostai. 
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