
Användandet av HaTe 2 har ökat kraf-
tigt i Sverige de senaste åren. Produk-
tens många förtjänster såsom enkelhet 
att använda, fantastiska avskräcknings-
förmåga och det faktum att den kan 
användas i blöt väderlek har snabbt 
ökat dess popularitet.

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Plantor kan behandlas från mitten på ok-
tober till slutet på februari. Rikt märket är 
att plantorna ska vara invintrade. Produk-
ten fungerar utmärkt i dimma, dagg, regn 
och den klarar även ett par minusgrader.

APPLICERING
Dos 1-2 ml per planta, överdosering ger 
inte ett bättre skydd. Medlet sprutas med 
rygg- eller handspruta på plantans topp 
snett uppifrån, ca 10 cm från toppen.

FÖRPACKNING
En dunk på 5 liter räcker till 2500-3500 
plantor.

MUNSTYCKE
Vi rekommenderar munstycke med så li-
ten spaltöppning som möjligt för att un-
derlätta doseringen. Exempel på dessa är:
Hardi: 4665-10
Teejet: 4001E, 6501

RENGÖRING
HaTe 2 är inte löslig i vatten, rengöring 
måste ske med en alkohol, till exempel 
T-röd eller motsvarande lösningsmedel.

När sprut-arbetet avbryts för kvällen kan 
HaTe 2 lämnas kvar i sprutan. Var noga 
med att torka rent munstycket, eller lägg 
det i spritbad över natten.

Vid säsongens slut återförs kvarbliven 
vätska till sin dunk. Vid rengöring av spru-
ta, slå ett par deciliter t-röd i tanken, ska-
ka och spruta ut för att rengöra tank och 
slangar.

VÄRT ATT VETA
Medlet kan stå i sprutan över längre peri-
oder utan att slangar och rör sätter igen 
om utrustningen är försluten. Man behö-
ver inte tömma / rengöra sprutan dagli-
gen. Medlet kan utan problem vara kvar i 
sprutan upp till en vecka.

HaTe2 – det enda medlet som 
kan användas i blöt väderlek.
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Merparten av toppskottsbetningen sker 
på vårvintern januari-mars.

Ju närmre inpå betessäsongen plantor  
behandlas desto mindre kommer väder 
och vind påverka produkten. Detta gäller 
för alla viltskyddsmedel.

Sprutning på senhösten genomförs myck-
et snabbare än om det görs tidigare på 
året. I oktober har gräset vissnat och sly/
ris har släpt sina löv. Detta gör det lättare 
att hitta plantorna och det minskar även 
spill i form av produkt som kan hamna på 
gräs eller löv.

Från år 2 eller om hygget inte är mark-
berett är detta ett vanligt problem för 
många skogsägare.

Bildexempel på plantor i november. 
Samt liga fyra plantor var alla mycket svåra 
att hitta 2 månader tidigare på grund av 
högt gräs och hallonris.

Sprutarbetet kan alltså göras både snabb-
are och mer noggrant, bara man väntar 
någon månad och låter naturen göra sitt. 
Snabbare för att man inte behöver leta  
efter plantorna och noggrannare efter-
som man inte riskerar att missa annars 
dolda plantor.

Fördelar med att 
behandla på senhösten

Sent augusti

Sent oktober
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