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Vysoká zver
Daniel škvrnitý
Rozmanitá krajina s políčkami, lúkami,
väčšími a menšími lesnými oblasťami
je ideálnym miestom pre daniela. Ten
sa dá pozorovať v teréne z dôvodu
jeho dennej aktivity. Zvyšujúce sa
rušivé momenty ho však nútia aj k
nočnej aktivite. Jeleň sa pozoruje vo
väčších čriedach, s oddeleným
pohlavím, s výnimkou párenia.
Poľnohospodárska pôda s atraktívnym
sortimentom ponúkaných plodín je
často využívaná na pašu. Obzvlášť
populárne sú mliečne zrelé pšenice a
ovos, zemiaky alebo mladé kukurice.
Výsledkom je významné poškodenie
ohryzom a pošliapaním.

Aby sa zabránilo škodám spôsobeným
voľne žijúcimi živočíchmi, preukázal
sa elektrický plot ako najúčinnejší,
musí byť v prípade danielov vytvorený
oveľa nákladnejšie. Je nutné použiť silný
napájací zdroj napr.12 V AKO s napätím
okolo 4000 až 5000 voltov a pulznú
energiu viac ako 1 joule až asi 5 joulov.
Základným predpokladom účinnosti
každého elektrického plotu je veľmi
dobré uzemnenie.
Odhradný plot musí mať výšku
najmenej 1,60 m. Elektrický oplôtok je
inštalovaný na kombináciu plastových
stĺpikov a drevených stĺpov, ktoré

Zemiakové polia musia byť chránené v úhoroch.

Hľuzy sú uvoľnené zverou.

3

160-180 cm

2

160/180 cm

1

bielo-modré TopLine Plus lanko

1

140 cm

2

blmodrá TopLine Plus vystražná páska

1

120 cm

3

hliniková, plastová páska

2

100 cm

1

80 cm

4

Pripájací kábel s krokodílkami

2

60 cm

5

signálne svetlo

1

40 cm

6

Výstražná tabuľka

1

20 cm

7

Izolátory

6
5

4

Upozorňujeme:
Vzdialenosť od drôtu k lankám musí byť tesná, je to najlepšie
15 cm Neprekračujte 20 cm. V opačnom prípade bude zver
skákať medzi vodičmi. Ukázalo sa, že je užitočné použiť osem
radov v kombinácii vodiče a modrá páska. Pri vzdialenostiach
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 a nakoniec 160 cm je plot dostatočnou prekážkou pre zver. Dodatočné pásiky textilu, plastu
alebo ulumínia sotva pomáhajú odvrátiť stáda danielov.
Rýchlo si na túto prekážku zvykne.

2

Bez ochranného plotu možno očakávať škody.

Brána aspoň 5 m

7-8 m

7

umožňujú napnutie vodičov. V drevených stĺpoch sú naskrutkované izolátory. V závislosti
od terénu sú umiestnené koly vo vzdialenosti
7 až 8 m. Plastové stĺpiky musia spĺňať požiadavky na výšku plota. Na drevených stĺpoch
sú upevnené napináky napínajúce vodiče,
tie sa musia vložiť len do očiek plastových
stĺpikov.

Druhá rada:
Modrá plastová signálna páska zakomponovaná do ohrady
zabezpečuje jej dostatočbú viditeľnosť čo je užitočnou
výbavou, elektrických plotov. Riziko – jeleň s parožím môže
uviaznuť v ohrade zamotanim vodičov na parožie. Únikové
pohyby nabaľujú vodiče na parožie čo môže byť pre zviera
životu nebezpečné. Jeleň má schopnosť prekonávať prekážky
až do výšky 240 cm. U danielej zveri nie sú veľmi bezpečné
siete samce s parožím v nich ľahko môžu uviaznuť. Na odvrátenie rizika preto odporúčame WildNet.
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Vysoká zver
Muflonia zver
Divoké ovce obľubujú biotop tvorený
listnatým, zmiešaným a ihličnatým
lesom. V teritóriu s veľkým podielom
lesa však rád rozšíri potravu o poľné
plodiny. V skutočnosti, sú skromné a
vystačia si aj so skromnými zdrojmi
potravy. U domácich oviec je známe,
že sú „živé kosačky na trávu“, ale efekt
„ kosenia“, najmä pri silných čriedach ,
môže b yť veľmi ničivý, napríklad pri
obil ninách a repkových poliach.
Minimalizovať škody spôsobené
lesnou zverou a zabrániť masívnemu
vykrádaniu porastov je zložitá otázka.
Okrem toho, ide o poškodzovanie
porastov ležoviskami a pošliapaním.

Odvrátiť poškodenie porastov elektrickým
plotom so štyrmi vodičmi sa
ukázalo ako účinné, v prípade tlaku
vysokej zveri lepšie päť prameňov.
Používanie výkonných zdrojov je
nevyhnutné. Preferované sú 12 V
AKO-elektrický ohradník s plotovým
napätím okolo 4000 do 5000 voltov
a silou impulzu okolo
5 joulov. Základným predpokladom
pre účinnosť každého elektrického
zariadenia je veľmi dobré
uzemnenie. Keďže v mnohých
oblastiach je aj výskyt čiernej zveri,
o to významnejšie je budovanie
oplotení na ochranu porastov.

Vzhľadom na absenciu ochraného plota je porast žita
poškodený masívne.

Obranný plot musí mať výšku 1.60 m
až 1,80 m. Všetky rohy a namáhané
miesta v závislosti na dĺžke plota,
cca. v polovici cesty z každej strany
poľa zosilnené drevenými kolmi, ktoré
sú vybavené izolátormi. Ostatné
stĺpiky môžu byť plastové s
dostatočnou výškou (v závislosti na
teréne) vo vzdialenosti 7 m do 8 m.
Drevo nesie všetky sily ťahu lanka,
udržiava tvar ohrady a napnutie
vodičov, zatiaľ čo plastové stĺpiky
udržiavajú vzdialenosti medzi vodičmi.

Najmä v zime sú polia repky olejnej vítanou

Veľké čriedy = veľké škody.

Brána cca. 5 m

7-8 m

3

160-180 cm

8
7

6

5
2
4
2
1
1

Drôt vzdialenosťou od zeme 20, 40, 60, 100 a nakoniec 160
cm alebo 180 cm. Z hornej úrovne do spodnej sa, nachádzajú
väčšie rozostupy a v dolnej musia byť menšie.
Dôležité:
Muflón - prekážka, musí byť dobre rozpoznateľná. Preto
musí byť úroveň 40 a 120 cm výšky v modrej farbe AKO
TopLine Plus elektrická páska. Vyššie a nižšie, môžu byť,
modrá a biela AKO TopLine Plus alebo drôt.
Náš tip:
Ešte lepšie výsledky sú, keď sa na výšku 160 cm alebo 180
cm použije modrá signálna plastová páska. V prípade vetra,
spôsobuje jej pohyb hluk. V miestach s vyšším tlakom zveri

www.vetis.sk

180 cm
160 cm
140 cm
120 cm
100 cm
80 cm
60 cm
40 cm
20 cm

1

bielo-modre TopLine Plus lanko

2

modrá TopLine Plus páska

3

Signalnapáska

4

Alu-pásky alebo textilné-pasy

5

Prípojný kábek s krokodílkami

6

Signálne svetlo

7

Výstražná tabuľka

8

Izolatory

stojí za to ak signálnu pásku vedieme vo vacerých radoch, ale
- bo nastriháme krátke pásky a naviažeme na horné vedenie
ohrady.
Alternatíva:
Z domaceho chovu oviec známa sieť AKO EasyNet-siet pre
ovce sa ukáza l a ako dobre použitelná v praxi. Pri ochrane
pred zverou. AKO modrá WildNet s tromi TriCOND sériami,
je dobrou alternatívou. AKO WildNet má dĺžku 50 m a výšku
75 cm. Sieťové prvky môžu byť ľahko navzájom spojené so
sebou. Na odrazenie tlaku voľnej prírody, je potrebné na výšiť
plot o dve modré AKO TopLine, aspoň na 120 a 160 cm alebo
180 cm výšku.
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Čierna zver
Diviak
V revíroch s vysokovýkonným
pestovaním polných plodín ako
repka, raž a kukurica alebo
Miscanthus (Čínska trstina), ktoré
poskytujú dobrý úkryt pre zver,
vyberá si čierna zver svoju dennú
daň. Výsledok: Vzniknuté škody
požerom a zničením plodín.
S profesionálne pripraveným a
testovaným AKO-elektrickým plotom sa
je možné vyhnúť takejto škode.
Napájanie je prostredníctvom vysokovýkonného
12 V AKO-elektrického zdroja.
Pre dlhé ploty s niekoľkými radmi
vodičov a očakávaným silným porastom,
impulzná energia viac ako 5 Joule.

Na vedomie
Pri repke, ale predovšetkým pri kukurici musí byť
efektívne nastavený elektrický plot.
Napájanie musí byť už v dobe siatia aktívne.
Nečakať, až budú mať poľné plodiny charakter
úkrytu. V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo vzniku škôd. Čierna zver ochranný plot má výšku 50 až 60 cm. Spevne nie minimálne v oblasti rohov, a v závislosti na
dĺžke plota na polovici dĺžky na každej
strane poľa, pri bránach z oboch
strán, drevené koly musia byť pevne
zatlčené do zeme, izolátory sú do
nich naskrutkované po zatlčení. Sú medzi
sebou (v závislosti na teréne) vo vzdialenosti
6 až 8 metrov.

Pre pestovateľov sú škody po diviakoch , či už v kukurici alebo obilí nielen nepríjemné,
ale aj finančne náročné.

6-7 m

ca. 110 cm

Mliečna zrelosť tá sa musí ochutnať.

Brána aspoň 5 m

7
8

Dôležité:
Elektrická ohrada musí byť pre prasnicu
dobre rozpoznateľná. Preto modrá farba
AKO TopLine Plus elektrický plot
modrá vo výške 40 cm. Vyššie a
nižšie vodiče drôt alebo modré a
biela AKO TopLine Plus lanko.

1

Premium WildHog pastvinove lanko

3

60-70 cm

2

modrá TopLine Plus paska

1

50-60 cm

3

modrá Signálna páska

4

alu pásky alebo tkanina

2

40 cm
5

Prípojný kábel s krokodilkami

6

Signálne svetlo

7

Výstražná tabuľka

8

Izolatory

6

5

4

1

4

Na horné vedenie môžu byť
pripevnené plastové, textilné alebo
alu-pasy. Drevené stlpy sú na
napínanie vodičov, zatiaľ čo
plastové sú na udržiavanie rozteče.
Odporúčanie: Pri vysokom tlaku zveri volíme
3 vedenia vodičov od 20 cm, 40 cm po 50 do
60 cm. Inak dva vodiče môžu byť dostatočné.
Bránu na prechod poľnohospodárskych
strojov by sme nemali zabúdať.

Náš tip:
Elektrický plot je ešte lepšie
vnímaný, ak ako najvyššie vedenie
potiahneme modrý signálny pás AKO.
V prípade vetra, tento spôsobuje
ďalšie pohyby a hluk.

20 cm

Odporúčani
Na vetrom exponovaných miestach
stojí za to, nastrihať signálnu pásku a
priviazať na horné vedenie, signálna páska sa
pohybuje a vydáva zvuk. Narezanie pásov
a pripevnenie na vrch vedenia sú síce
vyššie náklady ale to stojí za to.
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Drobná zver
Srnčia zver
Srnčia zver - dáva prednosť štrukturálne
bohatým biotopom, ktoré zahŕňajú aj
vinárske oblasti. Na klasických plodinách
nespôsobuje žiadne relevantné škody. Na
rozdiel od viníc v apríli a máji, spôsobuje škody
ohryzom v dobe kvitnutia viniča, čerstvé
výhonky viniča sú pochúťkou. Značkou
označujúcou ich územie je poškodená vinná
réva.
V septembri ich láka chuť hrozna, ale aj
kôrou nepohrdne. Ďalším problémom je čierna zver, spôsobuje škody na zelených
pásoch v koridoroch medzi viničom a na oplotení.

S profesionálne pripraveným a
udržiavaným AKO-elektrický plotom
sa dá vyhnúť takejto škode.
Napájanie je silný 12 V AKO elektrický zdroj. Ak je možnosť 230 V
napájania, môže byť tiež 230 V
AKO - sieťové zariadenie, alebo AKO
Duo-elektrický impulzný zdroj.
Pre dlhé ploty s niekoľkými radmi
vodičov, a očakávným silným rastom
vegetácie, je odporúčané, aby
impulzná energia bola viac ako 5
joulov. Je nevyhnutné zabezpečiť
optimálne uzemnenie.

Vysoká vegetácia podporuje pohodu srny.

Poznámka: Vzhľadom na osobitnosť terénu
charakteristiku vinice (napr., strmý svah,
Terasova forma) musia byť zriadené
elektrické ploty tak, aby srnčia nemohla
preskočiť plot z hornej časti. Srnčia zver
kĺže cez alebo medzi prekážky.
Odporúčania: Na ochranu pred zverou
sú potrebné minimálne tri úrovne vedenia
Vodiče vo výške 20, 40 a 60 cm sú overené a
optická modrá signálna páska nutnosťou pre
rozpoznanie elektrického zariadenia.
Spevnenie na rohoch a v závislosti od dĺžky
plota v pol ceste z každej strany vinice.

Intenzívny lov podporuje zmiernenie škôd.

Jasné Prehliadania.

6-7 m

BRÁNA cca. 5 m

1

Premium WildHog lanko

3

60-70 cm

2

modrá TopLine Plus páska

1

50-60 cm

3

Signalna paska

4

Alupasky alebo textilné

2

40 cm
5

Prípojný kábel s krokodilkami

6

Signalne svetlo

7

Výstražna tabuľka

8

Izolatory

6
8

4
7
5
1

Elektrické oplotenie je v rohoch a na
zlomových miestach tvorené drevenými kolmi
s izolátormi, pevne osadenými do zeme.
Trasové plastové koly sú (v závislosti na
teréne) vo vzdialenosti 6 až 8 metrov, 90 cm
vysoké so zabudovanými okami pre vodiče.
Drevené koly slúžia na napínanie vodičov,
plastové na vedenie vodičov v daných
výškach. V kamenistej zemi sa nezaobideme
bez vyrazenia otvorov pomocou železnej
tyče. Elektrický plot musí byť vždy v hlavnom
ťahu zveri a potom môže chrániť v U-tvare
vinice. Individuálne sa môžete rozhodnúť,
či a ktorá strana vinice je „neohrozená„.

www.vetis.sk

Dôležité:
Elektrický plot musí pre srnčiu zver a pre prasnice dobre rozpoznatelný, preto by mala byt modra AKO TopLine Plus modrá paska vo výške 40
cm, nad a pod bielo modré lanko AKO TopLine
Plus horná línia je vytiahnutá v plastových stĺpikoch modrý signálny prúžok. V prípade červeného jeleňa musí byť modrý pás AKO TopLine Plus
napnutý vo výške 160 až 180 cm. V závislosti od
stavu terénu a voľne žijúcej zveri sa tiež
odporúča sieť pre divú zver AKO WildNet.

20 cm

Náš tip:
Účinne chrániť vinice, by malo byť sprevádzané
opatreniami prijatými vinármi a poľovníkmi. Ak
udržujete porast v uličkách medzi radmi nízky,
neponúkate zveri atraktívny vzhľad a kryt.
V niektorých oblastiach (krajinách)
existujú štátne dotácie na odvrátenie
poškodenia vinohradov zverou.

5
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Dravce
Vlk
Šírenie vlkov v kultúrnej krajine so sebou nesie
potenciál pre konflikt. Ako zdroj obživy slúžia
roztrhané hospodárske zvieratá. Ide najmä
o hospodárske zvieratá ako ovce a kozy. Stádo
ochranné opatrenia sú preto dôležité. Ochranné
opatrenia sú preto dôležité. Osvedčená
obrana proti vlkom - sú elektrické ohrady.
Elektrický plot musí byť riadne uzemnený, či to
je plot z lankových vodičov_ alebo AKO- WolfNet
siete. Napájanie - silný 12 V AKO - elektrický zdroj
s napätím okolo 4000 až 5000 voltov a impulzná
energia viac ako 5 joulov. Svetlá výška najnižších
vodičov modré AKO TopLine Plus pri pasienkovom plote by mala byť 10 až maximálne 20 cm.

Pri použití AKO WolfNet siete sa táto musí dotýkať zeme (kopírovať terén - hrbole!). Len potom
môže byť vzhľadom na podkopávanie účinnou
ochranou. Vlci skúšajú najprv podliezť popod
plot, až potom skúšajú preskok. Klasický elektrický AKO zdroj má byť pripojený k plotu - vodičom
(alebo páskam) na úrovni 30 a 50 cm.
Potom môže byť rozostup o niečo väčší
– napríklad vodiče 80 a 110 cm. Náš tip: je vhodné, aby v hornej časti plotu na výške 130 140
cm, bol umiestnený modrý signálny pás, alebo
modré AKO TopLine Plus elektrické lanko. Páska
je ako vizuálna bariéra. Vo vetre sa pohybujúce
pásy sú významným posilením učinku
elektrickej ohrady.Pomôžu aj nastrihané pásy

textílie alebo plast umiestnené na vrchnom
vodiči. (Handričkový plot proti vlkom). Najmä
pre mladšich vlkov, tento bude mať ďalší, aj keď
len krátkodobý ochranný účinok. Na všetkých rohoch a v závislosti od dĺžky plota na pol ceste na
každej strane,odporúčame drevené stĺpy na
spevnenie, v ktorých sú naskrutkované izolátory.
Stĺpy sú (v závislosti na teréne) vo vzdialenosti
7 až 8 m, výška plotu podľa doporučenia
AKO - vybavený pásikmi textílie na hornom
vodiči.

Dôležité:
mobilné ohrady by nemali byť príliš malé,
aby sa vlk nedostal príliš blízko k hospodárskym zvieratam. V prípade dvojitého plota sa
vytvorí bezpečná zóna, „bezpečnostný kruh“
pre zvieratá.

Elektrické ohrady pr e hospodárske zvieratá, poskytujú stádu ochranu.

WolfNet

4-5 m
130 cm
110 cm

1
8

Premium WildHog lanko

2

modrá TopLine Plus

3

modrá páska

4

Alu-pasy alebo textilné

5

Prípojný kábel

6

Signalne svetlo

7

Výstražná tabuľka

8

Izolatory

7

80 cm

1
4

50 cm

2

30 cm

1

10 cm

2

AKO-WolfNet sieť má tieto výhody:
• rýchlejšia nontáž a demontáž
• 50 m dlhá, modrá siet v jednom kuse
• dve výšky: 125 | 138 cm, signálna páska
• 6 v súčasnosti na trhu najkvalitnejších TriCOND- vodičov
• izolovaný uzemňovací vodič
• definované rozmiestnenie stĺpikov a ich počet
Uistite sa, že:
Vodiče sú našponované na drevených koloch.

6

1
3

6

5

Pozor:
AKO-elektrický plot_ alebo ACO-WolfNet musí
byť v dostatočnej vzdialenosti od násypov a
svahov, aby sa zabránilo preskočeniu rovnako
tak aj na lesných cestách.
Stĺpiky nastaviť vzhľadom na terénne nerovnosti
a korene, aby vlci nemohli využiť prírodné podmienky, ako vstupnú bránu. Tiež skontrolujte, či
jarky a násypy - sú dostatočne vzdialené, aby
vlci nemohli skákať cez ohradu. Mimo sezóny

pasenia by elektrické ploty mali byť odstránené,
aby sa vlci nemohli naučiť ako ich prekonať. Je
tu tiež riziko, že iné divoké zvieratá v plote môžu
uviaznuť.
Poznámka:
Poľovanie môže byť v zime riešením zmiernenia
útokov na kopytníkov. Vyššie popísaný
elektrický ohradník je proti vlkom dostatočnou
ochranou. Nutné je venovať osobitnú
pozornosť špecifi ckým terénnym reliéfom a
rôznym snehovým útvarom.
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Dravce
Líška / Jazvec
V prípade líšky v čase starostlivosti
o mláďatá, ktoré majú veľmi vysoké
výživové požiadavky, približne
od apríla/mája počas chovnej
sezóny vyhľadáva v tomto čase
najmä hydinu pretože sa často
stane ľahkou korisťou.

Celý elektrickýohradník jetvorený
plastovými stĺpikmi a vodičmi vo
vzdialenosti 15 až 20 cm. To je
dostatočné na zastavenie dravcov
od hydiny. Použité AKO plastové koly
s celkovou výškou 70 cm (hrot do
pôdy 18 cm), ktoré sú vo vzdialenosti
7-8 m. V rohoch je spevnenie z
drevených kolov v ktorých sú
naskrutkované izolátory.

Na obranu proti dravcom sú
osvedčené elektrické ploty. Pre
tento účel je nutné zvoliť výkonný
silný 12 V AKO-elektrický zdroj
poskytujúcim napätie okolo 4000 do
5000 voltov a energie impulzu asi 5
joulov.Pri optimálnom uzemnení.
V sieti oká, veľkosť max. 5 cm. Sieť musí
dôsledne kopírovať terén. Musí
zabrániť podliezaniu.
Výška plotu má byť asi 70cm.

Na omnivora je jazvec širokospektrálny
vo výbere potravy, od obilnín cez vajcia,
mláďatá v lese. Je často škodcom na poľných
plodinách.

Jazvec môže spôsobiťv pšenici,ale aj na kukuričných
poliach riadne škody.

Najmä v zime sú polia repky
olejnej vítanou potravou.

Hydina je obľúbenou koris- ťou líšky.
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1 Voliera/ohrada: sieťovina 5 cm očká

1

2 Prípoj.kábel s krokodíl.svorkami
3 Výstražná tabula
6

4 Bielo modrý TopLine Plus lano
7

5 Signálne svetlo

2

5
4
4

20 cm
3

10 cm

6 Sieť. alebo drôt.plot 2.5cm sieťovinou
7 Izolátory

Drôtené pletivo na zemi 15 cm prekrytie

Dve línie modro-bieleho AKO TopLine Plus lanka pripojené
ku zdroju vo výškach 10 a 20 cm od zeme sú dostatočnou
ochranou. Aby sa zabránilo vzniku škôd na poľných
plodinách, . Môžu byť použité AKO plastové kolíky s celkovou
výškou 70 cm, vo vzdialenosti 7-8 m. V oblasti rohov treba
osadiť drevený stĺp, pevne do zeme, slúži na napínanie lanka.
Pozor:
Terénne nerovnosti môžu spôsobiť oddialenie vodičov a tak
vytvoria možnosť prechodu. Dbajte, aby sa zabránilo líške
alebo jazvecovi podliezť plot alebo v prípade líšky preskočiť
cezeň.
Iné varianty ohradníkov:
Neelektri kované ohrady nezodpovedajú požiadavkám
ochrany!

www.vetis.sk

V prípade voľného chovu nosníc na produkciu vajec, ochranný plot je nutný vždy, ak je chov v blízkosti lesa. Líšky vedia
vyšplhať vysoko po okách pletiva, alebo cez prekážky preskočiť. Preto rovnaký postup sa odporúča všade tam, kde je
možný výskyt dravcov. Hydinu je vhodné tiež držať za drôteným plotom. Oká nesmú byť väčšie ako 5 cm, veľké oká líške
umožňujú vyšplhať cez taký plot. Aby sa tomu zabránilo,
každý plot je zabezpečený AKO TopLine Plus lankoms
prúdom podľa príslušných podmienok, 10 a 20 cm vzdialené
od seba a elektrif kované. Nezabudnite výstražné značky.
V blízkosti budov odporúčame použitie 230 V napájanie.
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inovácia

kompetencia

dynamika

Dravce
Vydra
Vydra- populácia sa výrazne zvýšila v
Nemecku. V dôsledku ekonomiky sa
robia v oblastiach tradičné rybníky,
ktorým spôsobuje vydra veľké
hospodárske problémy. V zime, keď
rieky sú chudobné na ryby, dravce
zvyšujú lov v jazierkach a rybích
farmách. V lete sú škody znásobené
(samica učí mláďatá loviť) mláďatá
chytajú ryby. V procese_ zabijú viac
rýb, ako zjedia. Vydra -konzultanti a
rybolovné združenia poskytujú
informácie o možnej podpore na
obranné opatrenia. Jedným z nich je
použitie elektrickej ohrady.

Napájanie drôtov buď prostredníctvom
silného 12 V AKO-elektrického prístroja,
alebo v blízkosti napájania 230 V AKO
sieťového zariadenia. Výhodou sieťových
zariadení je ich lacná prevádzka silný výkon
čo je výhoda v čase rastu vegetácie.

ktoré sú vo vzdialenosti 5 až 6 m.
Upozorňujeme na zákruty a zlomy,
kde doporučujeme stabilitu zaistiť
drevenými stĺpami, v
ktorých sú upevnené izolátory a sú
pevne osadené do pôdy.

Ako zaujímavá alternatíva AKO-Duo_impulzný
zdroj napájaný na 230 V alebo 12 V.
Ako všeobecné pravidlo platí, že plotové
napätie okolo 4000 do 5000 voltov a energie
impulzu asi 5 joulov, pri optimálnom uzemnení.
Ryby sú umiestnené v jazierkach, účinne
ich chráni elektrický ohradník umiestnený
na plastových stĺpikoch s celkovou výškou
70 cm (hrot v pôde zapichnutý 18 cm),

Na rybích farmách má vydra ľahko dostupný zdroj potravy.

Rybník chráni elektrický plot.

Ryby sú ľahká korisť.

80 cm
70 cm
5m

5m
2
6

4

5

40 cm
30 cm
20 cm
10 cm
1

2
1
4

5
2
1

Upozorňujeme:
V letnom období je nutné
udržiavať elektrické ohrady v
nízkom poraste, tento pri svojom
raste spôsobuje skrat.
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50 cm

1

6
3

60 cm
2

Druhá rada:
Pri zriaďovaní ohrád treba brať do úvahy v
zimnom období výśku snehových zrážok a
prispôsobiť tomu výśku stĺpikov a možnosť
odpojenia zasnežených vodičov.
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inovácia

kompetencia

dynamika

Bobor
Bobor
Elektrický plot na odvrátenie bobrov?
Hlodavce sú osobitne a prísne
chránené v súlade s federálnym
zákonom o ochrane prírody. Navyše,
bobor je uvedený v prílohe II smernice
o biotopoch, takže je potrebné
dodržiavať určité ochranné predpisy.
Nižšie orgány ochrany prírody,
manažéri bobra a poradcovia bobrov
poskytnú informácie o zákonných
predpokladoch a prípadných
podporných opatreniach na používanie
elektrického plotu ako preventívneho
opatrenia na prevenciu škôd.
Na mnohých miestach sú škody

spôsobené bobrami problém: ohryz
stromov, výstavba bobrých hrádzí
citlivých povodňových oblastiach,
výstavba tunelov pod poliami a
priehrady alebo dokonca sieť chodieb.
Okrem toho hlodavce spôsobujú
poškodenie poľnohospodárskych
plodín (plodiny, ovocie, zelenina,
špeciálne plodiny) alebo
poškodzovanie jazier v chove rýb.
Po mnoho rokov sa elektrické ploty
úspešne používajú na oddelenie
bobrov od ornej pôdy a záhrad, aby
sa zabránilo ich vstupu či
rekonštrukcii bobrych hrádzí.

Z praxe je známe, že 12 V AKO- zdroj
napájaný batériou s napätím od 3000
do 4000 Volt a vybijacou energiou cez 1
Joule do skoro 4 Joule pre napájanie dvoch
vodičov na plote je dostatočné pri
otimálnom uzemnení.
Na výstavbu ohrád postačujú
plastové koly s výškou do 70 cm
(s hrotmi) avzdialenosťou 5 m od seba.

Poškodene kukuričné polia bobrom.

6

5

4

5m

3

1

bielo-modré TopLine Plus lanko

2

modrá TopLine Plus páska

3

Prípojný kábel

30 cm

4

Výstražná tabuľka

10 cm

5

Signalne svetlo

6

Izolatory

2
1

Dva modro-biele AKO TopLine Plus lanká budú pripojené k
ohrade od zeme vo vzdialenosti 10 cm a 30 cm. Medzi tým je
natiahnutá vo výškach 20 cm a asi 40 cm, modrá AKO plotová
páska.
Upozornenie:
Berte na vedomie, že nerovnosti v teréne sú nomrálne a
komplikujú stavbu ohrady.
Úspešný rozvod:
V regionoch s výdatnými snehovými alebo vodnými
zrážkami. použiť minimálne 160 až 180 cm dlhé AKO- stĺpiky
v ktorých je možnosť výškového nastavenia lanka. Vhodné sú
aj AKO-T- -stĺpy, kovové alebo drevené koly.
Jednotlivé spodné výšky vodičov doporučujeme odpájať pomocou prepinača, prekladanie vodičov z dôvodu napadania

www.vetis.sk

snehu je pracné, Lepšie je zapadané vodiće odpojiť. Problém
môže narobit ajvegetácia.
Vydry dokážu preliezť plot. Zabrániť tomu sa dá, ak vodiče
plota umiestnime od zeme vzdialenosti 20 a 40 cm.
Upozornenie:
Nerovný terén je samozrejmý, zohľadniť to je nutné (buď naj
- nižšiu časť zdvihnúť alebo vytiahnuť ďalšie vedenie vodiča).
Vzhľadom na malú svetlú výšku spodného vedenia je
potrebné venovať mimoriadnu pozornosť tomu, aby sa
vegetácia v oblasti plota skrátila. V zásade, ale najmä v
oblasti vôd, nesmieme zabúdať na pripojenie výstražných
značiek. Vo všeobecnosti stačí, ak je elektrický plot pod
napätím jeden až dva týždne. Potom bobry zostanú
vzdialení od chránených oblastí na nejaký čas.

9

Doporučujeme tieto produkty
AKO Mobil Power AN5500 digital
(372560)
 Solar panel 45 W s regulátorom
nabíjania
(375401)
 Kovový akumulátorový box so
strechou pre AN-12V (44656)
AKO 12V batéria premium 88 AH
(441203)
 Premiový Wildhog povraz, modrý
(449312) alebo TopLinePlus
páska biela/modrá (449598)
 Agátový kôl, roh / branka
140 x 2000 mm (441827)
 Izolátor kruhový EDX zosílený,
75 ks vedierko (443269/753E)

Každoročne sú v európe stovky úľov zničené z dôvodu slabej ochrany pred medveďmi.
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Divoké zvieratá

Medveď hnedý

Aj takto vyzerá práca medveda hnedého...

Elektrický plot ako ochrana pred
Medvedom hnedým ?(Ursus arctos)

Hoci žiadna ochrana není
stopercentná. V horských
oblastiach Rakúska a Slovinska
už problém pomocou elektrických
ohrád zminimalizovali, no v
Rumunsku stále bojuju s otázkou
efektívnej ochrany včelích úľov.

Medvede sú aktívne hlavne v chladom
a vlhkom počaší . Najčastejšie počas
skorých ranných hodín ,prípadne
večer.Preto je ich aktivita výraznejšia v
jarných alebo jesených mesiacoch,
zriedka kedy v lete. Aj ked medvede
veľmi dobre poznajú včelie žihadlá ,
neodradí ich to od pokusu dostať sa ku
sladkej odmene. Tieto útoky často
končia poškodením prípadne aj
úplným zničením úľov.

Ostnatý drôt nestačí.

Rakúsky biológ Bernhard Gutleb a
jeho tým urobili rôzne pozorovania
týkajúce sa učinnosti elektrických
ohrád proti medveďom.
Úspech záleží nie len na vytvorení
silného elektrického výboja , ale aj od
predchádzajúcich skúseností z
ohradníkmi a hladom po sladkej
odmene ktorá čaká na druhej strane
ohrady .

Zhrnutie :
Pri budovaní elektrického oplotenia
proti medvedom sa odporúča stavať
koly na vzdialenosť 5 - 7 metrov s
troma úrovňami vodivého lanka vo
výške 20cm, 50 cm, a 70- 80 cm. V
prípade svahovitého terénu
doporučujeme aj štvrtú líniu vo výške
okolo 120 cm.

V Rakúsku sú škody spôsobené
medveďami preplácané z poistovní ..
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Oplotenie na
medvede

2,5-5 m
7

2
4

5

6

1

POZOR
ELEKTRIKA

3
2

1

8

Základné opatrenia funkčného
oplotenia sú:
- udržiavať vegetáciu pokosenú
- našpanované elektrické vodiče
- dostatočne silný zdroj impulzov
- pri napájaní cez 12 V batériu
doporúčujeme použit solárny panel

Ak medveď nikdy predtým vaše úľe
nenavštívil , odradí ho aj slabšie
oplotenie. Ak už medved má
skusenosť o tom čo sa nachádza vo
vašom úli, je potrebné postaviť pevnú
ohradu ktorá vydrží jeho pokusy o
útok.
12

Mechanickou prekážkou sa dá
medveď velmi tažko zastaviť, no
medvede sú veľmi citlivé na
elektrický šok. Preto sa treba
zamerať na dostatočne silný zdroj
impulzov a netreba to preháňať v
počte vodičov - maximálne 4 - 6
vrstiev.No je zároven potrebné aby
koly boli dostatovčne upevnené v
zemi.(aspon 50cm)

Divoké zvieratá

1

120 cm
80 cm
50 cm
20 cm

Premiový Wildhog povraz

2 TopLinePlus páska biela/modrá
3 Plotový kábel s krokodílovými
svorkami
4 Sveteľná signalizácia
5 Výstražná tabulka
6 Izolátor
7 Bránkový systém
8 Solárny panel

"25 rokov skúseností s pozorovaní
medveďov ma naučilo veľa o
našich nainteligentnejších divých
šelmách. Ak sa medveď pohybuje
v oblasti, dokonca aj jednoduchý
elektrický plot je už veľmi dobrým
obranným opatrením. Ale ak
medveď skutočne chce prekonať
elektrický plot, tak je ho veľmi
náročné zastaviť. Ale na druhu
stranu je pre neho vysoko
nepríjemné pocítiť elektrický šok
na jeho vlhkom čumáku.

Ukážka ľahkého elektrického oplotenia.

Mgr. BERNHARD GUTLEB –
Strážca lesného parku
v Rakusku oblasť
Korutánsko
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Kráľovičové Kračany

Kráľovičové Kračany 91

Poľnomarket s.r.o.

Zvolen

930 03
tel.: 031 551 41 12
fax: 031 552 15 22
mobil: 0918 514 112
e-mail: vetis@vetis.sk

Moštenica 3
971 01 Prievidza
mobil: 046 / 542 35 02
e-mail:
polnomarket@polnomarket.sk

Jesenského 25
960 01 Zvolen
tel.: 045 53 26 198
mobil: 0918 514 117
e-mail: vetiszvolen@stonline.sk

Žilina

Košice

Poprad, Areál PD Poprad

Námestie hrdinov č.5
010 03 Žilina
mobil: 0917 121 398
e-mail: vetiszilina@vetis.sk

Cottbuská 11
040 23 Košice
tel.: 055 799 90 17, 19
mobil: 0918 514 118
e-mail: kosice@vetis.sk

ul. Na letisko č. 107
058 01 Poprad
tel.: 052 776 75 59
mobil: 0918 514 116
e-mail: vetispp@proagro.sk

Agrokontakt

Agromepa s.r.o.

Vetis Boleráz

Hlavná 170, Podtureň
033 01 Liptovský Hrádok
tel.: 044 522 28 63
mobil: 0905 693 964
0905 552 499
e-mail:
agrokontakt@agrokontakt.sk

Slovenská Lupča 989
976 13 Slovenská Lupča
tel.: 048 418 71 60
mobil: 0903 560 158
e-mail: bariak@agromepa.sk

Klčovany 639
919 08 Boleráz
mobil: 0905 395 470
e-mail: vetisboleraz@gmail.com

