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I – УВОДНИ ДЕО 
 
 
Ј.П. Електромрежа Србије је моћан и веома важан систем у укупној привреди и 
становништву земље као целине. Тако моћна и веома значајна делатност захтева 
систематско одржавање како преносне мреже, тако и објеката унутар исте. 
Савремени системи, а то је засигурно и наш систем електро преносне мреже 
изискује веома стручна и мултидисциплинарна решења у свим сегментима где је 
одржавање као сложен подсистем један од доминантних фактора за његово 
уредно и безбедно функционисање. 
 

У овоме материјалу са становишта одржавања покушаћемо да на ефикасан и 
функционалан начин заштитимо мрежу преноса и објекта унутар ње од 
непожељних чиниоца по систем као што су корови, ситни глодари и птице. 
 

Савремена решења налажу да се одржи равнотежа у природи и укупној 
биоценози управо када се на неки начин чине захвати на биљном и 
животињском свету. Такви захвати у својим поставкама и решењима за примену 
морају се у основи заснивати на методама и мерама сузбијања и одбијања, а не 
елиминације, изузев у изнимним и оправданим случајевима. 
 

Такође, решења која су прихватљива, а која ћемо предложити, немогу и несмеју 
негативно утицати на мутагена и тератогена својства животињског и биљног 
света, нити на ваздушне и земљишне особине као и подземне водотокове. 
 

Затварањем и смањењем круга прекобројности непожељних фактора на 
преносној електромрежи као што су корови, траве и шибље, затим ситни 
глодари и птице доводимо електропреносну мрежу у сигуран систем од 
неповољног контакта са тим организмима. Некултивисана и запуштена укупна 
вегетациона маса чини погодну средину за битисање ситних глодара и неких 
скупина птица, а они привлаче птице грабљивице. 
 

Високонапонске трафостанице у систему укупне преносне елетромреже којих 
има cca 95 на укупној површини од cca 250 ha значајно могу бити угрожена 
непожељним контактом са птицама грабљивицама, а често и глодарима. 
Закоровљен и запуштен систем погодан је и за присуство неких артропода, па се 
може тиме од стране паукова развити мрежа која уз друге метеоролошке услове 
кондензује влагу и тиме оствари непожељне контакте на елементима 
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електропреносне мреже. Да би систем ефикасно функционисао и да не би 
искакао из преносне и снабдевачке мреже електричном енергијом у укупном 
систему одржавања неопходно је разрешити правилан начин сузбијања 
вегетације, ситних глодара и птица. 
 

Вегетациона маса, а поготово семе и зрнасти плодови те масе значајан су фактор 
у исхрани ситних глодара и неких врста птица. Глодари и неке врсте птица опет 
су храна за птице грабљивице и те услове за ту међузависност треба уклонити на 
просторима трафостаница. 
 

Предложићемо и описати примену интегралних мера и захвата, као што су 
механичке и по свет биоценозе безбедне хемијске. 
 

1. За сузбијање корова, трава и шибља обрадићемо примену механичких мера, а 
од хемијских примену ретарданата, селективних препарата и изузетно 
примену неселективних хемикалија. Успоривачи раста (ретарданти) били би 
употребљени на захтевнијим као и угледнијим (репрезентативним) 
површинама. 

 

2. За сузбијање глодара разрадићемо комбиноване методе, али у основи на бази 
репелентних (одбијајућих) хемикалија, на бази калцијум карбида и Mesurol-a 
FS-500, а тамо где се покаже неопходност и оправданост, родентициде и 
фосфиде метала као средства за елиминацију. 

 

3. За сузбијање птица била би употребљена искључиво авијарна репелентна 
средства справљена и аплицирана (примењена) на начин да одбију птице са 
третираних терена, као и смањења услова за привлачење птица грабљивица и 
других врста придошлих птица. 
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II – СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА И ШИБЉА И ОДРЖАВАЊЕ 
ТРАВНИХ ПОВРШИНА 

 
 
За сузбијање корова и шибља као и за ефикасно одржавање травних површина 
неопходно је применити комбиновани систем примене механичких и хемијских 
метода рада. Комбинацијом тих метода постижу се бољи резултати у циљном 
задатку послова, који су економичнији у односу на примену само једне од 
поменутих мера. Примена појединачних метода захтева већи број понављања, 
повећава трошкове, а даје слабије циљне ефекте. 
 

Укупно посматрано зелене површине ЈП Електромреже Србије могу се 
посматрати и поделити у захтевније зоне и мање захтевне зоне у смислу метода 
и начина рада. 
 

Мање захтевне зоне су оне код којих преовладавају корови и шибље. Захтевније 
зоне биле би тамо где преовладавају племените ливадске и парковне траве и 
засади хортикултурног шибља и цвећа. 
 

Кошења мање захтевних зона могу се ефикасно извести квалитетним тримерима, 
а захтевнијих површина ротационим косачицама које покошену масу ситне и 
гњече. У првом случају покошена маса треба да се уклони са површина, а у 
другом остаје да мулчира и трулењем храни травњаке. 
 

За елиминацију корова и шибља унутар и иза ограде објекта треба обавити 
прскања Glifosat-ом или Glifosav-ом. Ови препарати применом (прскањем) преко 
листа делују на коренски систем, а веома су ефикасни. 
 

На захтевнијим површинама после кошења ротационим косачицама треба 
применити успориваче раста који се могу наћи под трговачким именом Rojal MH 
и Regalis. Ови препарати примењују се било пре или после кошења када су траве 
у порасту 8 – 12 cm. 
 

Све препарате неопходно је примењивати према упутству произвођача. 
 
Неопходно је да се годишње обаве два кошења и два третмана препорученим 
хемијским средствима. Објекти ће тада бити правилно одржавани када се 
посматрају укупне зелене површине. 
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Када се оглашавају потребе за тим пословима (расписују тендери) неопходно је 
написати ближе услове које наручилац захтева од извођача радова, а који су 
саставни део тендерске тј. лицитационе докуметнације. У таквој документацији 
треба истаћи којим средствима је дозвољено да се ради. Колико пута у току 
године и које захвате треба урадити и са којом опремом и која су хемијска 
средства дозвољена да се примењују, како за сузбијање и одржавање вегетације, 
тако и за глодаре и птице. 
 

Неопходно је да свако значајно предузеће, а поготово предузећа из јавног 
сектора закључе Уговор за израду документације и надзор за извођење радова, а 
поготово за радове који се према Закону обављају на основу тендерске 
документације. Такву праксу је одавно установио и увео развијени свет као 
стандард који обезбеђује квалитет и економску оправданост радова. 
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III – СУЗБИЈАЊЕ СИТНИХ ГЛОДАРА 
 
 
На теренима преносне електромреже и објеката унутар ње појављују се 
различите врсте и скупине глодара који привлаче птице грабљивице које често 
узрокују нежељене контакте на објектима електромреже, а тиме и искакања 
објеката из система преноса. 
 

Пољски мишеви и волухарице су најчешће присутни, затим пацови, хрчкови, 
пухови, ласице, куне, текунице, веверице, зечеви, а и кртице које нису глодари. 
Ситни глодари, а нарочито пацови, мишеви и волухарице су веома отпорни на 
нестручну и неадекватну борбу за смањење присуства тих популација на 
третираном подручју. Они се веома брзо размножавају и испољавају високу 
резистентност и отпорност на већину већ познатих хемијских средстава. Ситни 
глодари налазе погодно станиште на запуштеним као и необрађеним зеленим 
површинама. Ту имају довољно хране и услова за унос простирке у јазбинице  
где се коте. 
 

За одбијање глодара са простора који су отворене површине могу се ефикасно 
применити репелентни мамци на бази калцијум карбида и Mesurol-a FS-500 како 
постављањем по површини терена, тако и убацивањем у отворе рупа глодара. 
Мамци на бази калцијум карбида производе се под називом Detia Vole Gas који 
је веома ефикасан. 
 

Репелентне мамке на бази Mesurol-a FS-500 за пењајуће глодаре који живе у 
дупљама дрвећа (пухови, веверице, куне, ракуни и ласице) треба поставити по 
површини терена у гомилицама 50 – 100 gr. мамака. Растојање и остојање 
гомилица треба да је 10 х 15 m, kao што се поставља и за одбијање птица. 
 

За пацове, мишеве и волухарице треба у отворе рупа у јесен и пролеће стављати 
10 – 15 gr. мамака на бази активне материје бродифакум. Такви мамци требају 
бити тако произведени да садрже 0,005% а.м., да су парафинисани, да садрже 
само 1% влаге и да имају ефикасан атрактант који их привлачи. Такве мамке 
имамо на тржишту под називом Brodifakum rattus & mus pelete. 
 

За масовне појаве пацова, хрчака и мишева могу се повремено применити под 
надзором експерата за ту област и неселективна средства као што су 



 6 

одговарајуће апликационе форме фосфида метала (Phostoxin kuglice или 
Phostoxin pelete). 
 

За редукцију пренамножавања пацова, мишева и волухарица треба установити 
свакогодишње системске мере обавезне дератизације у јесен и пролеће, а на 
местима појаве било којих конфиската и свака два месеца. 
Начине справљања репелентних мамаца на бази Mesurol-a FS-500 детаљно ћемо 
приказати у одељку за одбијање птица. 
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IV – СУЗБИЈАЊЕ ПТИЦА 
 
 
Птице грабљивице обавезан су пратилац појаве ситних глодара, мањих птица и 
неких младунаца других ситнијих сисара. Сове су међу њима на нашем 
поднебљу најсигнификантнији представници. Ноћу и пред зору лове мишеве, 
волухарице, пацове и мачиће и друге младунце ситних сисара. Слично раде и 
ветрушке, док орлови и јастребови радије лове зечеве, а нарочито њихове 
младунце, кокошке, голубове и сл. Све те врсте птица радо лове и крупније 
инсекте као што су скакавци, гундељи (мајске бубе) зрикавци, јеленци и 
сл.Ситни глодари као и неки други мањи сисари и њихови младунци и инсекти 
налазе плодно тло за битисање у просторима високих трава, корова и неуређеног 
шибља. Све те животињске врсте су радо виђене на менију у ланцу исхране 
птица грабљивица које на објектима и осетљивим сегментима преносне 
електромреже могу бити узрок честих хаварија које се веома неповољно 
одражавају на привредне објекте и становништво земље као целине. 
 

На објектима преносне мреже АП Војводина (погон Нови Сад), ређе али могу 
барске птице као што су роде и корморани изазвати нежељене контакте на 
објектима високонапонских трафостаница. Барским птицама треба у кругу и 
поред трафостаница поставити репелентне мамке направљене од ситне рибе као 
њима омиљене хране. Тада ће и те птице препознати да та места нису места 
њиховог станишта. 
 

Коришћењем авијарних репелената у мерама одбијања укупне птичије 
популације у систему преносне електомреже наше земље дајемо допринос 
поузданијем снабдевању корисника електричном енергијом, а такође одрживом 
развоју у биоценози када су у питању птице. Авијарни репеленти мамци које 
препоручујемо постављају се на третираној површини на растојању и остојању 
10 х 15 m и укупној површини не мањој од 3.000 m2. Практично свака 
високонапонска трафостаница је на површини и већој од 30 ари. Тај простор (од 
30 ари а не мањи) је неопходан да би птице још у лету (у ваздуху) виделе 
гомилице мамака и да одмах слете на њих. Када узму и конзумирају једно или 
два до три зрна, панично узлећу и крицима упозоравају друге птице да ту не 
слећу јер су осетиле да је то огавна храна за њих. Птице то памте и у дужем 
периоду неће битисати на тим теренима и објектима. 
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Авијарни репелентни мамци за одбијање птица ефикаснији су у односу на 
звучне ефекте или физичке жичане или мрежне препреке. 
 

Начин справљања авијарних репелентних мамака у смислу добре производне 
праксе одвија се у класичној мешалици за справљање мамака, али у те сврхе 
може послужити и обична мешалица за бетон. 
 

Справљање репелентних мамака за птице ради се тако што се узме Mesurol-a FS-
500, као концентрована суспензија, па се на 1 lit. Mesurol-a FS-500 додаје 1,4 lit. 
воде  за пиће. На тај начин добијемо 2,4 lit. течности, са којом у мешалици 
третирамо 100 kg меркантилног кукуруза. Мешалица треба да поседује уграђене 
каскаде и да ротира (окреће се) 20 -30 пута у минуту, а мешање да траје 7 – 8 
минута, тако да се зрна обложе Mesurol-ом FS-500. 
 

Тако измешане (справљене) мамке треба осушити 48 сати на промајном месту и 
без директног осунчавања (у хладу). После се мамци пакују у врећице или канте, 
а трајност тако справљених мамака је 90 – 120 дана, али су свежи ефикаснији. 



 9 

САЖЕТА ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПРЕДЛОЗИ 
 

 
 
1. Сузбијање корова глодара и птица на објектима и инсталацијама ЈП 

Електромрежа Србије захтева интегрални, а не појединачни захват из разлога 
што постоји природна међузависност тих субјеката. 

 

2. Корове треба сузбијати механичким и хемијским методама рада. Корове и 
разно шибље сузбијати (косити) квалитетним тримерима, а травне површине 
ротационим косачицама. За елиминацију вегетације применити неселективне 
хербициде као што су Глифосат или Глифосав. За успориваче раста 
применити неки од малеинских хидразида, као што су Rojal MH или Regalis . 

 

3. Глодаре треба сузбијати репелентним мамцима, на бази калцијум карбида 
(Detia Vole Gas-oм) и на бази Mesurol-a FS-500. Међутим када су присутни 
пацови и мишеви, ради смањења њихове пренамножености треба у пролеће и 
јесен извести дератизације мамцима на бази а. м. бродифакум са 1% влаге 
који су парафинисани, а тамо где се појаве резистентне форме фосфидима 
метала (Phostoxinom). 

 

4. За сузбијање свих врста птица треба применити само авијарне репелентне 
мамке на начин и са средствима као у тексту и никада не примењивати 
средства за елиминацију. Такви мамци су ефикасни када се справљају од зрна 
меркантилног кукуруза и Mesurol-a FS-500 и постављају на начин да их птице 
лако уочавају, на остојању и растојању постављених гомилица 10 х 15 m и 
површини не мањој од 30 ари. Авијарне репелентне мамке треба аплицирати 
четири пута годишње. 

 
5. Анализирајући средства за одбијање птица које производе америчке фирме 

Nixalite of America Inc. и Bird-X Inc., сматрамо да смо за услове преносне 
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електромреже одабрали ефикасна и рационална домаћа решења, а која се 
могу у те сврхе применити. 

 

6. Неопходно је урадити документациону процедуру (протокол) радова 
сузбијања птица, глодара и корова, као и спољни (независни – ван јавног 
предузећа) мониторинг (надзор) на тим радовима. 

 
 
РЕФЕФЕНЦЕ:  
 

ПРИХВАЋЕНИ И ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 
НА ИСТУ ИЛИ СЛИЧНУ ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
1. „GOMADJO“ Co, d.o.o. (2006) : „Елаборат одржавања зелених површина, сузбијања 

глодара и птица на аеродрому „Никола Тесла“, Београд“. 
 

2. „GOMADJO“ Co, d.o.o: „Превентивне мере у спречавању ширења птичијег грипа 
применом репелентних авијарних мамаца“, XVIII Саветовање: Дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација у заштити животне средине, Факултет ветеринарске 
медицине (Катедра за зоохигијену) - Универзитет у Београду; Грза, 2007, 69 – 82. стр. 

 

3. „GOMADJO“ Co, d.o.o: „Иновиране и нове интегралне мере заштите ускладиштене робе 
органског порекла“, XVI Саветовање: Дезинфекција, дезинсекција и дератизација у 
заштити животне средине, Факултет ветеринарске медицине (Катедра за зоохигијену) - 
Универзитет у Београду; Бања Врујци, 2005, 71 – 94. стр. 

 

4. „GOMADJO“ Co, d.o.o: „Дератизација мамцима на бази активне материје бродифакум“, 
XVII Саветовање: Дезинфекција, дезинсекција и дератизација у заштити животне средине, 
Факултет ветеринарске медицине (Катедра за зоохигијену) - Универзитет у Београду; 
Моровић, 2006, 161 – 170. стр. 

 

5. „GOMADJO“ Co, d.o.o: „Примена гасова у заштити органски произведених производа“, 
Органска производња стање и перспектива, Удружење инжењера прехрамбене струке 
Србије, Београд, 2009, 95 - 112. стр. 

 

6. П – 1369/91 на име Ђорђе Прпа на тему Синтеза AlP, формулација и примена 
FUMITOXIN пелете и таблета. 
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ПРИКАЗ МЕЂУЗАВИСНОСТИ ПРИСУСТВА 
КОРОВА – ГЛОДАРА – ПТИЦА 
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РЕГУЛИСАЊЕ ОДНОСА У БИОЦЕНОЗИ ЗАХТЕВА УМНЕ, А НЕ 
НАСИЛНЕ МЕТОДЕ РАДА, КОЈЕ НЕ ПОСЕЖУ ЗА 
ЕЛИМИНАЦИЈОМ СУБЈЕКАТА У ПРИРОДИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Може се постићи жељени циљ умним поступцима према субјектима у 
биоценози 

2. Не може се постићи циљ претераном силом и елиминацијом субјеката 
3. Лукавством или преваром не може се у биоценози постићи жељени успех 
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На високонапонској трафостаници Х, погона Београд 16.09.2009. године, 
сова је слећући да улови глодара изазвала кратак спој и избацила објекат из 
функције и том приликом је страдала. 
Бели кругови на тлу у кругу објекта означавају места (рупе) јазбина 
глодара, који ту битишу, хране се и размножавају. Лов се од стране сова 
најчешће обавља пред зору, али и ноћу. 
 

ТРАФОСТАНИЦА 
Поглед на добро и правилно одржавање и сузбијање корова,  

трава, птица и ситних глодара 
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ТРАФОСТАНИЦА 
Уредно одржавана и без присуства непожељних организама који могу 
изазвати хаваријска искључења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поглед на трафостаницу добро одржавану где се види да птице надлећу 
тражећи присутне глодаре којих нема и не слећу на мрежу преноса. 
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Сури орлови посматрају младог зеца како пасе траву на ободу затравњеног 
простора објекта и чекају моменат када ће га лако на незаштићеном 
простору учинити пленом. 
Одржавањем травне површине на ниском расту и елиминисањем корова 
нема услова за битисање зечева, па ни мамца за привлачење орлова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Сове су најсигнификантнији представници одржавања равнотеже у 
биоценози када су у питању ситни глодари, па и други мањи младунци 
неких сисара у природи. Јастребови такође лове ситније птице, а и друге 
мање младунце неких сисара. 
Правилним одржавањем зелених површина неће бити услова за ситније 
сисаре, а нарочито глодаре и тиме ћемо онемогућити привлачење птица 
грабљивица да их ту лове. 
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Орао мишар привучен мишевима који се ту хране семеном корова 
потенцијална је опасност за оштећење објекта, као и рода са гнездом на 
стубу. 
На сваком објекту високонапонских трафостаница неопходно је затворити 
круг вегетационе масе, глодара и птица, а тиме те чиниоце учинити  
безопасним по функционалност објекта. 
 
 
 

Ветрушка посматра волухарице и чека погодан тренутак да се муњевито 
обруши на њих и обави успешан лов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 



 18 

Јастреб кокошар посматра голубове који се хране семењем корова. Чека да 
голубови полете и да плен лови у лету или ће се муњевито обрушити на њих 
ради успешног лова. 
Када нема коровског семења, птице нису присутне и нема шта да привлачи 
јастреба кокошара на том објекту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сова је уловила пољског миша без контакта са напонском мрежом и сретно 
је прошла. 
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КОРОВИ – ГЛОДАРИ – ПТИЦЕ ГРАБЉИВИЦЕ 
Сузбијањем корова и растиња, сузбијамо глодаре, а сузбијањем глодара 
сузбијамо птице грабљивице. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖАР 

Одржавањем површина, да су чисте без корова, растиња и суве масе 
спречавамо могућност избијања пожара. 
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Регионална организација преноса електричне енергије обавља се по 
погонима:  
 

Погони преноса: 

• Београд 
• Бор 
• Ваљево 
• Крушевац 
• Нови Сад 
• Обилић 

 

 

 
Непожељни организми присутни су на територијама свих погона који могу 
својим присуством и чињењем проузроковати хаваријска искључења. 
Одвраћањем тих организама од преносног система и објеката стварамо 
услове за њихово безбедније функционисање. 
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ПРИКАЗ СРЕДСТАВА ЗА ОДБИЈАЊЕ ПТИЦА ФИРМИ: 
 

               Nixalite of America Inc                                          Bird-X, Inc. 
               1025 16th Avenue                                                   300 N Elizabeth 2N 
               East Moline, IL 61244  USA                                  Chicago, IL 60607    USA 
               www.nixalite.com                                                   www.bird-x.com 
 
 
 
 

PREMIUM NIXALITE КЛИНОВИ ЗА ПТИЦЕ 
 

 
 
Nixalite Premium клинови од нерђајућег челика је баријера за птице која 
обезбеђује ефикасну и хуману контролу штеточина: птица, пењајућих животиња 
на свим врстама површина. Nixalite је ефикасан за све врсте птица, као и 
веверица, ракуна, мачака, пацова, чак и змија.  
Nixalate нуди 11 модела клинова за птице. Сваки модел пружа различите 
могућности и функције. 
 
 

NIXALITE МРЕЖНИ СИСТЕМ ЗА ПТИЦЕ 
 

 
 
Nixalite нуди комплетни мрежни систем за птице за ефикасано и економичано 
искључивање штетних птица са свих врста објеката, отвора и грађевинских 
структура.  
 

http://www.nixalite.com
http://www.bird-x.com
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FLITELINE СТУБ И ЖИЦА ЗА ОДВРАЋАЊЕ ПТИЦА 

 

 
 
FliteLine су неупадљиви стубићи и жица за одвраћање птица који се инсталира на 
свим врстама површина да одврати велике птице од слетања и седења. Састоји 
се од опругама затегнуте жице од нерђајућег челика између стубића од 
нерђајућег челика. Инсталиране на различитим висинама, ове жице чине 
површине тежим за коришћење од стране великих птица. 
 
 
 

КЛОПКЕ ЗА ПТИЦЕ – КЛОПКЕ ЗА ХВАТАЊЕ ЖИВИХ ПТИЦА 
 

 
 
Nixalite замке за птице су пројектоване, изграђене и коришћене од стране 
професионалаца за хватање птица и животиња. 
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БАКАРНИ БЛОКЕР ЗА ОДСТРАЊИВАЊЕ ШТЕТОЧИНА 
 

 
 
Чува да се мале птице, слепи мишеви, глодари и инсекти  не пробију кроз 
пукотине. То је мека, од чистог бакра мрежна тканина која се ставља у отворе да 
би сачувала ван све врсте нежељених штеточина. Могућност да попуни празнине 
свих врста и то непробојно Бакарни Блокер савршен за контролу приступа. 
Можете користити Бакарни Блокер и за пужеве око баште, итд. 
 
 

РЕПЕЛЕНТ ТРАКА ЗА ОДБИЈАЊЕ ПТИЦА 
 

 
 
Ово је холограмска трака која економски и хумано обезбеђује место од сметњи 
птица. Репелент трака обезбеђује место од сметњи птице производећи оптичке и 
звучне зоне нелагодности које птице налазе као узнемиравајуће за њихово 
присуство. 
Како репелент трака функционише? 
Светло које се рефлектује од холограмске површине делује претећи за већину 
штетних птица. Дување ветра доводи до померања ових трака што производи 
метални звук звецкање који је узнемирујући за птице. Када се примењује у 
линији дуж ограде, трака може спречити стајање и слетање птица на истој. Ако 
се исече на краће траке и које се ставе да висе са грана дрвећа, пружа корисно 
одвраћање у малим воћњацима. Једноставно се сече маказама на жељене 
дужине. 
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РЕПЕЛЕНТ ЗА ГУСКЕ КОЈЕ МИГРИРАЈУ 
 

 
 
Овај репелент чини траву и бусење неукусним за испашу гусака и других 
пашњачких птица и помаже смањуњу штета и ружног нереда које оне стварају. 
Помешан са водом, овај репелент је лак за примену, биоразградив је, нетоксичан 
и безбедан за људе и кућне љубимце. Може да смањи популацију гусака већ уз 
само једну апликацију. 
Примењује се прскањем на бусење и травне површине као што су голф терени, 
травњаци, паркови, спортски терени, гробља, као и многе друге области где су 
гуске постале проблем. 
За најбоље резултате, подручја која треба да буду третирана треба да буду сува и 
свеже покошена. Не примењују се када је трава или бусење влажно или ако се 
очекује киша. Исеците бусење што краће, а затим примените репелент као што 
се препоручује по упутству произвођача. Не косити третирани простор неколико 
дана после примене. 
Увек носите одговарајућу заштиту за очи као и заштитну одећу при мешању и 
примени препарата. 
За мале области: Ручна пумпа или ранац прскалица се могу користити. 
За велике области: тракторске прскалице или прскалице високог притиск и снаге 
се могу користи.  
 

ОДБИЈАЧ ПТИЦА Q2, РЕПЕЛЕНТНИ СИСТЕМ ЗА ПТИЦЕ 
 

 
 
Одбијач птица Q2 контролише летење(летеће) птица у затвореном или 
отвореном простору, са готово невидљивом измаглицом помоћу сигурног и 
хуманог репелента Fog Force. Одбијач птица Q2 је програмабилан, електронски 
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генератор аеросоли који одбија летеће (летење) птице производећи готово 
невидљиву репелентну измаглицу. Птице које лете кроз измаглицу ускоро везују 
(асоцирају) ову локацију са репелентним ефектом и напуштају простор за 
стално. Одбијач птица Q2 је тих, безбедан и изузетно ефикасан, користећи веома 
мало репелента да покрије велики  простор. Тајмери овог уређаја дозвољавају 
рад без надзора у време највећег деловања птица. 
Специјално дизајниран за контролу птица у великим отвореним просторима. 
Делује једнако добро у затвореном и на отвореном. 
Измаглица произведено је скоро невидљива и има благи мирис 'грожђа'. 
Програмабилни су, што омогућава рад без надзора. 
Измаглица је потпуно безопасна за људе, кућне љубимце, биљке и птице. 
Гарантовано умањује саобраћај птица до 96% у областима третирања. 
Одбијач птица Q2 је тих, компактан и лак за монтирање. 
Ефикасна контрола где друге физичке методе не би биле могуће. 
Сталност – једном када птице повежу репелент са облашћу, више се не враћају. 
 
 

FOG FORCE – МАГЛИЧАСТ РЕПЕЛЕНТ ЗА ПТИЦЕ 
 

 
 

Дизајниран специјално за апликацију путем магле. Fog Force је лако примењиво, 
безбедно и хумано средство. Fog Force није пестицид, већ репелент на бази Metil 
Anthranilate (МА), које се као такво јавља у природи, са смањеним ризиком по 
животну средину. Формулисан од састојака у храни, нема негативних утицаја на 
људе, животиње или кућне љубимце. 
Fog Force је контактни репелент. Да би био ефикасан, птица мора бити директно 
изложена магли или измаглици. Састојак Fog Forca стимулише слузаве мембране 
и тригеминалне нерве. Птице убрзо повезују репелент са подручјем експозиције. 
Ова промена у понашању може да захтева од 1 до 6 излагања пре сталног 
одласка. Процес је безопасан за птице, али невероватно ефикасан. Најуспешнији 
је када се користи на великим отвореним областима где би друге методе 
контроле птица бити тешко примењиве. 
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REPELENTNI GEL ZA PTICE 
 

 
 
Чист, несушљив лепљив гел који се користи за одбијање голубова и чворке. 
Овај провидни лепљиви гел користи се да одврати голубове и чворке од слетања 
на површинама. Овај полyбутене гел је регистрован од стране ЕПА (Агенције за 
заштиту животне средине) (Пријава бр. 8254-5-56) за употребу као репелента за 
голубове и чворке. 
Овај гел се примењује на одморишта за птице, као што је прозорски праг, сљеме 
крова, олука, парапета и обода (испупчених ивица). То може спречити птице до 
годину дана зависно од животне средине. Ваздушна загађења и др. могу да 
покрију гел, чиме се смањује ефикасност. Ако је потпуно прекривен (обложен), 
уклоните постојећи гел, чишћењем површина темељно и поновити примену. 
Савет: Поставити водоотпорне траке на површину и применити овај гел на 
траку. На тај начин, ако буде потребно поново због прашине и отпадака ово 
поправити, једноставно повући и бацити траке и репелент. Да бисте поновили, 
поновите процес.  
 

4 BIRD – ТЕЧНИ РЕПЕЛЕНТ ЗА ПТИЦЕ 
 
Лепљива репелентна течност користи се да обесхрабри голубове и чворке од 
слетања или стајања на вашу имовину.  
Унутраш употреба - греде, скеле, цеви, итд. 
1. Заштите подручја испод или око апликационе површине од случајног прскања 

приликом примене. 
2. Примени пуну јачину средства - не разблажавати. Добро промућкати репелент 

пре наношења.  
3. Будите сигурни да су све циљне површине потпуно обложене. За наношење, 

користите ручне пумпе или механичке прскалице са излазни притисак између 
40 до 150 PSI 

4. Примени репелент са четком за фарбање за површине које су незгодне за 
наношење прскањем без  заношења средства на околне површине. 

 

Спољашња (на отвореном) употреба - дрвеће, жбуње, винова лозе, итд. 
Није за употребу на површинама зграда или друге архитектуре.  
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"BIRD X PELLER PRO” 
 

 
 

"Bird X Peller Pro” електронски репелент птица који протерује птице ударним 
звучним таласима. Овај уређај аутоматски емитује разне природно снимљене 
птичије сигнале опасности, као и звуке грабљивица да уплаше, збуне или 
дезоријентишу птице у оквиру свог домета. Ови високе дефиниције дигитални 
снимци се пуштају на звучницима како би се обезбедило да доспу до птица 
штеточина: "Држате се ван!" 
Када се птица сусретне са опасним ситуацијама или предатором, тј. открију 
специфичну невољу и она алармира (обавештава) остале птице да подручје није 
безбедно. „Bird X Peller PRO” реемитује снимке ових звукова и тиме ствара 
окружење које је не само непријатељско за птице штеточине, већ одаје утисак да 
би било опасно за птице да заузимају тај простор. Због тога, птице се неће ту 
развлачити дуго, када овај уређај делује. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


