
Ett enda rådjur kan äta 600 toppskott om dagen.
På endast 4 dygn riskerar du alltså att bli av med 1 ha.
Vid betning av älg och hjort blir skadorna ännu värre.

Viltbetning

S T O R A  D J U R  –  S T O R A  S K A D O R
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Skydda nyplanteringar mot viltbetning 
– en lönsam och nödvändig åtgärd.
Toppskottsbetning är ett ökande och kostsamt problem för 
svenskt skogsbruk. Stora populationer av rådjur, hjort och älg 
har lett till hög konkurrens om födan och därigenom ett större 
tryck på våra nyplanteringar. Betningen leder till minskad tillväxt, 
sämre kvalitet och i många fall en dyr omplantering.

Tallen är mycket sårbar vid betning.
Färsk forskning visar att framförallt tallen är mycket sårbar vid 
betning den första tiden efter plantering. Betning under det för-
sta året resulterade i en halvering av antalet plantor. Upprepad 
betning, två eller flera år i rad, ökade dödligheten till hela 90%.

Skydda plantan redan från början.
En planta som är obetad efter de tre första åren ökar däremot 
dramatiskt sina chanser att överleva och bli en framtida huvud-
stam. Därför är det viktigt att skydda plantan redan från början.

På några sekunder förvandlas 
detta kapital till en mer eller 
mindre dålig investering.

Första åren viktigast.
För att ge planteringen en bra start och för att de pengar som 
man har investerat i föryngringen ska ha en chans att förränta 
sig bra så är det både nödvändigt och lönsamt att viltbehandla 
de 2-3 första åren. 

Det handlar om ditt eget kapital.
Att skydda nyplanteringar med viltavskräckningsmedel är lön-
samt redan vid 5-7 % betning av toppskotten. Rätt produkt vid 
rätt tillfälle på rätt plats, alltså toppskottet, är en förutsättning 
för en lyckad skogsetablering!

För miljöcertifierade skogar.
Viltskyddsprodukter från Interagro Skog får användas i miljö-
certifierade skogar. 

Billig försäkring.
Oavsett vilken av produkterna du väljer så är det en mycket 
billig försäkring och en lönsam åtgärd att skydda nyplanteringar 
mot viltbetning under de första 3 åren. Produktkostnaden ligger 
på ca 20-30 öre/planta. Skulle du i stället behöva hjälpplantera 
kostar detta ca 8-15 kr/planta, vilket dessutom ger sämre förut-
sättningar att få en lyckad plantering.



Arbinol B.

NYTT VILTSKYDD – LÄTT ATT HANTERA – LÄTT ATT SPRUTA

Den sprutbara proffsprodukten för tall.
Arbinol B rekommenderas främst för sprutning av tall men 
fungerar även på gran, lärk och löv. Den är skonsam mot plan-
tan, smidig att använda, kostnadseffektiv samt mycket effektiv 
mot klövviltsbetning. Den höga effektiviteten och låga dosen 
gör Arbinol B till det naturliga valet för tall!

A R B I N O L  B  –  F A K T A  O C H  A N V Ä N D A R M A N U A L
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Arbinol B stör djurets alla delaktiga sinnen.
Arbinol B verkar avskräckande på alla vid betningen delaktiga 
sinnen. Mekaniskt via tänderna, optiskt genom den vita färgen, 
smakmässigt via bitterheten och doftmässigt via de eteriska 
oljorna.

Produktfakta.
För avskräckning av vilt i planteringar av skogsplantor. 
Kan användas året runt, alltså både vid sommar- och vinterska-
dor på löv och barrträd. 

Dos.
2-6 liter/1000 plantor. Gran- och tallplantor, 2 ml/planta. Dosen 
är beroende av plantstorlek och appliceringsmetod. Det behövs 
ett cirka 1 mm tjockt skikt av Arbinol B för fullgod effekt. 
Sprutvätskan ska appliceras på toppskottets övre del. 

Applicering.
Besprutning: Använd rygg- eller handspruta. Rekommenderat 
munstycke är 40015 samt  6501. För bäst effekt mot vinterbet-
ning rekommenderas behandling så fort plantan slutat växa, dvs 
från slutet av augusti för tall och från september gällande gran.
Bestrykning och doppning: Båda dessa metoder är lämpliga att 
använda vid mycket högt betestryck eller då speciellt utsatta 
plantor skall behandlas. Vid doppning av redan planterade plan-
tor kan man böja ner toppskotten i Arbinol B utan problem.
Andra metoder: Arbinol B kan även spridas med roller, tångbor-
ste, pensel, handske etc.

Omskakas noga före användning. För fullgott behandlingsre-
sultat skall plantorna vara torra vid behandling. Behandla inte 
våta eller frusna plantor. Behandla inte plantor som riskerar att 
utsättas för nattfrost eller minusgrader innan produkten hun-
nit torka. Produkten måste torka minst en timme innan regn. 
Rengör utrustningen 3 gånger efter användning med varmt 
vatten. Lagras frostfritt
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C E RVA C O L  E X T R A  –  F A K T A  O C H  A N V Ä N D A R M A N U A L

Cervacol Extra.

Ett fysikaliskt/mekaniskt viltavskräckningsmedel som består av 
en blå-vit pasta, baserad på sand. Pastan avskräcker djuret från 
att äta på plantan eftersom det inte tycker om ”sand i munnen” 
och därmed undviker betning. Färgen avskräcker också indirekt.

Förstavalet för viltrika marker!
Cervacol Extra är Europas mest använda viltskydd. Skälet är att 
effekten i det närmaste är hundraprocentig! De som en gång 
använt Cervacol Extra, bl a flertalet viltrika gods, kommer alltid 
tillbaka. Anledningen är främst produktens väldigt höga effekt! 
Vi rekommenderar produkten på både barr, löv och lärk, men 
framförallt på marker där vilttrycket är högt. Då finns inget 
bättre alternativ än just Cervacol Extra!   

Användningsområde.
Skyddar barr-, löv- och lärkplanteringar mot betning av rådjur, 
hjort, älg m fl. 

Behandlingstidpunkt.
På hösten före betningsperiodens början som normalt inträffar 
i september-november. Plantorna skall vara i vila vid behandling.

Dos.
2-5 gram per planta vilket innebär att det går åt 2-5 kg/1000 
plantor. Den låga dosen på nyplanterade barrträdsplantor och 
högre dos på äldre barrträd och på lövträd. På barrträd räcker 
det att behandla toppskottet. Lövträd bör behandlas från mar-
ken och ända upp eftersom hela plantan är attraktiv för djuren.  
 

Behandling.
Påstrykning för hand med hjälp av en plast- eller gummihand-
ske. Pastan fäster snabbt på plantorna, dock bör plantorna 
vara relativt torra vid påstrykning. All påstrykning sker nedifrån 
och uppåt. Cervacol Extra kan med fördel hällas ur den större 
förpackningen till ett mindre, mer lätthanterligt kärl, för bekvä-
mare arbetsmiljö. Om orginalpåsarna tillsluts så förlänger det 
lagringstiden på den kvarvarande produkten. Lagras frostfritt.

Behandling med Cervacol Extra i ett område med mycket höga 
klövviltstammar. Toppskottsbetningen har gått från 100% till 0%. 
Betningen styrs istället till sidoskotten. Katrineholm, våren 2019.
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Marknadens effektivaste medel 
mot viltbetning!

Säkerhetsdatablad finns att hämta på www.interagroskog.se


