
Scarybird - strážca úrody 

 

Vtáky môžu výrazne znížiť úrodu a môžu  spôsobiť veľké straty na  
poliach, sadoch, viniciach, aj  v rodinných  záhradách. 

 

Ak nebudeme konať včas, vtáky dokážu zničiť celú úrodu,  s čím môžu 
pôsobiť veľké škody  u malo-, aj veľkoproducentov. 

Medzi vtákmi existuje veľa  škodcov (holuby, škorce, vrany atď.) 
Tradičné metódy boja proti ním nie vždy vedú k pozitívnym 
výsledkom, ba môžu poškodzovať aj prostredie. 

Vtáky sa rýchlo prispôsobujú nepohybujúcim sa strašiakom, preto sú 
použiteľné  iba na krátku dobu. Použitie silných zvukových efektov ruší 
obyvateľstvo, a chemická ochrana  zase môže poškodzovať prostredie. 

 

Iné známe spôsoby odpudzovania vtáčích  škodcov, ako napr. 
používanie vycvičených jastrabov, ochranných  sietí, ultrazvuku alebo 
lasera sú dostupné len pre malú vrstvu  spotrebiteľov, pretože sú 
mimoriadne drahé. 

 

SCARYBIRD funguje na princípe, že drobné vtáky sa boja veľkých 
dravých vtákov. Prítomnosť veľkých dravých vtákov  odpudzuje 
drobných škodcov. 



Ako systém funguje? 

Poplašný systém je vlastne atrapa orla, namontovaná  na pružnej 
teleskopickej  tyči, vysokej 6 alebo 9 metrov. 
 

Atrapa pripomínajúca dravca, ktorá sa hýbe aj pri najmenšom vetri 
(2km/h) - kmitá, lieta, napodobňuje pôvodné dravé vtáky, a tak odplaší 
drobných škodcov z poľa, ovocných sadov, viníc a zo záhrady. 
 

Na rozdiel od stacionárnych strašiakov, náš produkt lieta nepretržite, 
a navonok neustále loví, vďaka čomu drobné vtáctvo atrapu z ďaleka 
obchádza. Systém je jednoduchý, na účinnú prevádzku je potrebná 
tenká  ohybná tyč s výškou najmenej 6 m. 

Kde sa dá aplikovať ? 

SCARYBIRD môže byť užitočným pomocníkom pre tých , ktorí majú 
problémy so škodcami. Máme na mysli malo-  aj veľkovýrobcov. 
 

Komu sa odporúča? 

Pre tých, ktorí sa snažia chrániť svoje sady a porasty pred vranami, 
strakami, škorcami, vrabcami, holubmi, čajkami, kormoránmi, drozdmi 
a inými škodcami, bez ujmu na životnom prostredí. 

 

 



NÁVOD NA POUŽITIE 

 

K zostaveniu ochranného systému, ktorá netrvá dlhšie ako 10 minút, je dodaný 
návod na použitie. Inštalácia sa vykonáva v štyroch krokoch: 

 

- Špicatý koniec stojana - v  mieste vyznačenia - zapichnite do pôdy. Dávajme 
pozor na to, aby sme tyč nezapichli hlbšie než polovička. 

 

- Teleskopickú tyč roztiahnite až na doraz. 

 

- Pripevnite atrapu vtáka  na určené miesto na konci tyče, pomocou pribalených  
svočiek  

 

- odpudzovač pracuje pri najnižšom prietoku vzduchu (2 km / h). Napriek tomu 
odporúčame, aby ste  ho prevádzkovali na  otvorených plochách, čo najďalej od 
budov. 

- Ak rýchlosť vetra presiahne 45 km / h, alebo sa blíži búrka, je potrebné 
výstražný prostriedok rozobrať ! 

- Inak  by sa mal odpudzovač umiestniť tam, kde sa atrapa dravca  môže voľne 
hýbať-lietať. So zvyšujúcou  intenzitou vetra, sa postupne zvyšujú  aj výkyvy tyče. 

- Všeobecne platí, že pri silnom vetre sa zvyšuje akustický lúč  s ohýbaním 
teleskopického stožiaru. 

- Po 5 až 7 dňoch sa odporúča premiestniť Scarybird najmenej 3 až 4 metre od 
pôvodného ukotvenia, aby si na neho vtáci nezvykli. 

- Na konci sezóny alebo keď už je nevyužitá, odporúča  sa rozobrať a uložiť na 
bezpečné miesto. 

 

Pre ďalšie užitočné informácie a cenovú  
ponuku kontaktujte našu kanceláriu: 

bioservis@biotomal.sk | 035/640770 


