A madárkár elleni védekezés legfejlettebb módszere!

Agrilaser: nem bántja, de hatékonyan távol
tartja a madarakat!
A madarak ökológiai jelentősége rendkívül fontos, de komoly problémát jelent
az általuk okozott kártétel. Szerencsére,
ma már rendelkezésre áll az egyik leghatékonyabb módszer. Az Agrilaser nem
károsítja a madarakat, célja a madarak
TÁVOLTARTÁSA!
A madarak testtömegük 30–50%-ának megfelelő táplálékot fogyasztanak naponta, kártételük
mezőgazdasági területeken akár 5–10%-os terményveszteséget okozhat, városok környékén
ez a szám pedig elérheti a 40%-ot is. A madárkár
szőlőkben, gyümölcsösökben, takarmányüzemeknél, központosított állattartó telepeken jelentősebb.
A madarak nemcsak közvetlen veszteséget
okoznak, jelenlétüknek egészségügyi és biztonsági kockázatai is vannak. Betegségeket
terjesztenek az állatok között az akár 60 féle
kórokozót is hordozó ürülékükkel, amelynek
maró hatása károsítja a legelőket, az épületszerkezeteket, szennyezik az állattartó helyiségeket. A madárürülék elzárhatja a lefolyókat
és blokkolhatja a szellőző ventilátorokat, ezért
beázást vagy tüzet is okozhat.

A hagyományos (mechanikai, elektromos, hangvagy színhatású riasztás) megoldások egyenként nem túl hatékonyak, általában egymást kiegészítve szükséges alkalmazni őket, és akkor
sem átfogóan valósítják meg a védelmet.

Az Agrilaser előnye, hogy nem bántja a madarakat, és kifejezetten ott alkalmazható, ahol a kártétel területileg előfordul. A holland szabadalom
alatt álló programozható, automata lézerfejegység 360 fokban körbe és függőleges irányban is
önállóan mozog. A megfelelő helyre telepített
készülék akár több hektárnyi területet is képes
védeni a nagy hatótávolságnak köszönhetően.
A speciális frekvenciájú, a madarak számára
legláthatóbb zöld lézerfény egy közeledő fizikai
tárgy benyomását kelti és a madarak túlélési
ösztöneik miatt távol maradnak.
Az Agrilaser a legtöbb madárfaj ellen hatásos,
Európában főként sirályok, varjúfélék, galambok, vadkacsák, vadlibák, seregélyek, ragadozó
madarak, gémek ellen vetik be.

Az Agrilaser madártávoltartó rendszer a hagyományos
megoldásokhoz képest az egyik leghatékonyabb
megoldás:
• Könnyen telepíthető, hálózati áramforrással vagy
napelemes rendszerrel működtethető
• Teljesen automatizált, időintervallum szerint
programozható
• Azonnali megoldás: 0-24 órás madártávoltartás
Folyamatos védelem: 16 különböző lézerminta
Nagy hatótávolság: kivételes riasztóteljesítmény
Alacsony környezeti hatás: tiszta és csendes
Tartós: a madarak részéről megszokhatatlan
Állatbarát: nem károsítja a madarakat
Gyors megtérülés
Minimális karbantartást igényel
(lézer szervizidőtartam: 5000 óra)
• Alkalmas kül- és beltéri használatra (–10°C–50°C)
•
•
•
•
•
•
•

Tanácsadás és bevezetés
A díjmentes helyszíni bejárás és az ott elvégzett teszt eredményeitől függően a gyártóval kiérté-

keljük az adatokat, majd ez alapján javaslatot teszünk egy működő, hatékony rendszerre. Lehetőség
van tesztüzemre, emellett bérleti lehetőségek és műszaki garancia áll a megrendelő rendelkezésére.

Az alapkészülék ára 1 550 000 Ft + áfa
Kiegészítő lehetőségek: állvány, magasított állvány, napelemes kiegészítő, növelt teljesítmény, stb.

Elérhetőségek:
www.madartavoltartas.hu
Pataki Balázs tanácsadó Agrosol 2000 Kft. +36 30 388-9545 pataki.balazs@agrosol.hu

