PLAŠÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ ŠKOD NA MLÁĎATECH PŘI SKLIZNI
PÍCNIN A PŘI SENOSEČI
Na výstavě Viva Natura v Lysé nad Labem jsme Vám v roce 2007
představili „starý vynález“, který používali myslivci při předcházení škod na mláďatech při sklizni pícnin a při senoseči.
Toto zařízení – světelný plašič používali myslivci na pozemcích,
kde spárkatá zvěř v době sklizně kladla svá mláďata. Dlouholeté
zkušenosti získané při hospodaření na pozemcích určených
ke sklizni sena a při údržbě krajiny nás, zemědělce a myslivce,
přivedly k myšlence nabídnout zařízení, které v naší republice
nikdo nevyrábí a nelze je běžně koupit.
Světelný plašič jsme doplnili o přerušovaný zvukový signál.
Výborné výsledky, vlastnosti a účinnost zvukového zařízení nás přesvědčily o správném
postupu vývoje tohoto zařízení. Považujeme proto za účelné poskytnout informace všem,
kteří chtějí pro záchranu zvěře při sklizni něco udělat.
Plašící zařízení lze používat pouze v nočních
hodinách bezprostředně před sklizní, proto
je nutná spolupráce se zemědělci, kteří pozemek obhospodařují. Zvěř na světelný
a zvukový zdroj reaguje tak, že mláďata
odvede do bezpečí. Před použitím je nutné
zajistit dřevěné kolíky dlouhé cca 80-150
cm.
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rozmístění souvisí s členitostí pozemku,
odhadem podle zkušeností lze počítat s jedním platičem asi na 2-3 hektary.
Na kolíky připevníme plašič pomocí stahovací pásky. Rozmístění a instalaci provádíme
vždy na jednu noc před sklizní. Necháme-li plašiče v chodu více než jednu noc, zvěř si na
rušivý zdroj zvyká a účinnost se snižuje.
Zdrojem napájení je běžná 9V baterie. Jejím zapojením uvedeme
zařízení do provozu. Zařízení je nutné používat podle návodu, na
elektrické zařízení je poskytnuta záruka 24 měsíců. Budete-li
postupovat v souladu s návodem, určitě budete s výsledky
spokojeni.
Pomozte i Vy snížit zbytečné ztráty na spárkaté zvěři v období
sklizně a senoseče.

INFORMACE: Pavel Chalupa, Velká Skrovnice 48, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 547 187 (po 18 hod.) +420 465 525 661 (Po+St do 1600 hod.)
Mobile: +420 605 178 320, e-mail: cmmj.uo@tiscali.cz, www.myslivost.cz/omsustino

