10. OSTATNÉ

ANTIFER®
Certiﬁkované pachové ohradníky pre agro-sektor
(poľné plodiny, vinice, sady, zelenina)


účinné riešenie so širokými možnosťami využitia

zabraňuje stratám na výnosoch

odpudzuje zver no nezaťažuje životné prostredie

intenzívny zápach simuluje ľudský pot a pach predátorov (vlk, medveď)

PRAKTICKÉ RIEŠENIE S VÝBORNOU ÚČINNOSŤOU

výrazne lacnejšia varianta v porovnaní s nákladmi na inštaláciu oplotenia

jednoduché a praktické riešenie s veľmi dobrými výsledkami v praxi

možné použiť prakticky všade tam kde je potrebné zabrániť prístupu zveri

produkt na báze prírodných pachov signalizujúcich divej zveri prítomnosť
prirodzených nepriateľov

OCHRANA PORASTU OD VÝSEVU AŽ PO SAMOTNÝ ZBER
Oziminy

možnosť využitia ANTIFER PENY za účelom ochrany založených porastov

bezpečné prezimovanie porastu - ochrana pred rozrývaním diviakmi

možnosť využitia ANTIFER PENY až do -12 °C
Jariny

použite ANTIFER hneď po výseve kukurice s cieľom zabrániť rozrývaniu
plôch a vyjedaniu osiva z pôdy
Vysoká zver

ANTIFER TEKUTÝ v obore s atraktívnymi bylinnými a trávnatými porastami

dlhodobé výsledky potvrdzujú, že v sledovanom období v rámci
3 nezávislých opakovaní nedošlo k prelomeniu pachovej bariéry

TESTOVANÉ A ODPORÚČANÉ VÝSKUMNÝM ÚSTAVOM LESNÉHO
HOSPODÁRSTVA A POĽOVNÍCTVA V ČESKEJ REPUBLIKE.
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ANTIFER TEKUTÝ

ANTIFER PENA

KONCENTRÁT DO PENY

sada: 3 x 1 liter

750 ml / 10 lit.

300 ml


3 druhy rôznych pachov

prvotné náklady na zabezpečenie
plochy 50–80 hektárov, max. 65 €
(ochranná doba 6–8 týždňov)

obnova pachu na rovnakej ploche
pomocou tekutého Antiferu
o každé ďalšie 3 týždne s cieľom
zabrániť návyku zvierat na daný
pach

roztok aplikovať v poradí
červený (A) - zelený (B)
- modrý (C)


prvotné náklady na zabezpečenie
plochy s obvodom do 1 km, max.
15 € (ochranná doba 4 týždne)

obnova pachu na rovnakej ploche
pomocou 300 ml koncentrátu
do peny Antifer o každé ďalšie
4 týždne alebo pomocou
Antifer tekutý modrý 1 lit.

balenie 10 litrov je odporúčané
pri aplikáciách po obvode veľkých
parciel, ktoré je treba ochrániť
pred vstupom divej zveri


koncentrát do peny Antifer má
rovnakú výdatnosť ako jedna
Antifer pena

trubičku zasuňte do penovej
guličky a 3 vstrekmi doplňte
pachovú látku + jedenkrát
strieknite na povrch peny

ochranná doba sa predlžuje
o ďalšie 4 týždne

INŠTALÁCIA V TERÉNE
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nakvapkať alebo nastriekať na savý/pijavý materiál
(textil/kus koberca vo veľkosti
cca 10 x 30 cm)

prikryť čiastočne dierovaným sáčikom
alebo časťou PET-fľaše

priskrutkovať o drevený kolík a umiestniť
do výšky približne 50 cm
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nieje
v bezprostrednej
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aplikovať na drevené kolíky

množstvo peny na 1 bod približne vo veľkosti
tenisovej loptičky

umiestniť do výšky približne 1 meter

Jednoduché kúsky aplikačných
koberčekov k Antifer roztokom
alebo náhradné aplikátory
k Antifer pene je možné si
objednať za minimálne náklady
Savý/pijavý koberček 10x30cm
(bal. 100 ks = 10 €)

Náhradný plastový aplikátor
k Antifer pene (bal. 50 ks = 10 €)
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