”Tänk miljö - flytta djuren - till naturen”

Innan
skadan är
skedd!

revira

®

Avskräckningsmedel

Skyddar hus, trädgårdar,
skogsplanteringar,
rundbalslager mm.
mot skadedjur!

Viltproblemet
Det är inte bara vi människor som njuter
av välansade gräsmattor och vackra planteringar. De vilda djuren uppskattar också
alla delikatesser som dukas upp.
Vildsvinen stillar sitt behov av animalisk äggvita med ollonborrarnas feta larver under
grässvålen.
Rådjur och harar låter sig väl smaka av alla
läckra växter och blommor.
Sorkar och mullvadar gräver sina gångar
härs och tvärs i den luckra jorden.
I våra bostäder och uthus förstör mössen och
andra gnagare för stora summor året om.

Vildsvinet - en levande jordfräs.

Lösningen

Revira - helt ofarligt för både
människor och djur.

Rådjuret - trädgårdarnas fiende nummer 1.

En viktig orsak till det ökade trycket från
vilda djur är att det ofta saknas effektiva
predatorer. En långvarig skabbepidemi
har decimerat rävstammen kraftigt, vilket
gynnat en rad arter, bland andra rådjur och
sorkar. Vildsvinen ökar dramatiskt då de
förökar sig året runt och föder stora kullar
samtidigt, som de är mycket svårjagade.
Det finns i vårt land inte heller några rovdjur, som effektivt kan hålla stammen nere.
Detta innebär att det blir allt svårare att
värja sig mot skador i odlingar och andra
ömtåliga miljöer.

Nu finns en produktserie som bygger på en
unik fysikalisk behandlingsteknik. Medlet
fungerar som varningssignal för djuren och
får dem att välja andra vägar och avstå
från att beträda spärrade ytor. Tekniken
har utvecklats av zoologisk expertis och
bygger på ingående kunskaper om djurens
beteende.
Många skogsägare, golfbanor, parker, kyrkogårdar och trädgårdar har använt metoden i över sex år med mycket positiva
resultat. Tekniken har stora fördelar ur miljösynpunkt samtidigt, som den är skonsam,
djurvänlig, ekonomisk och mycket enkel att
applicera.

Nämnas bör även viltolyckorna i trafiken;
ett allvarligt problem, som årligen kostar
samhället enorma summor och samtidigt
Sorken - ser oskyldig ut men underminerar
orsakar mycket personligt lidande.
snabbt gräsmattor och rabatter genom sitt flitiga
grävande.

Bruksanvisning

Viktigt! Gles spridning!

Grundprincipen mot alla djur
man vill stängsla ute: granulatet
används som ett ”staket”. Sprid
glest i ca 2 meters bredd.
Om möjligt lägg
”staketet”
1 - 15 meter från
den yta som skall
skyddas.

(fördelaktigt med
längre avstånd)

1 dl skall räcka till 12 m2 alternativt 6
löpmeter i 2 meters bredd. Kontrollera
innan du sprider så att du undviker
överdosering.

Omgivande terräng
Obehandlad zon ca 1 - 15 m bred

Skyddad yta
hus, tomt, plantering
eller rabatt

Undantag
Mot djur man önskar fördriva t.ex.
sork och mullvad
sprids granulatet
över hela den
angripna ytan och även
i färska hål och gångar.

Överdosera inte. Lämna inga
luckor i staketet. Komplettera
behandlingen på utsatta ytor
efter kraftig nederbörd, som kan
ha spolat bort granulatet.

Skogsplanteringar

Om tekniken

Utöver staketet enligt ovan - lägg även revira®-granulatet är avsett att fungera
en diagonal i ca 2 meters bredd i valfri på djur under normal förflyttning och
riktning som förstärkning av skyddet. näringssök. Jagade djur under brunstperiod eller vid jakt samt ”avvikare” kan
ibland passera över behandlad yta.
Erfarenheten visar att en behandling
Kan spridas på grus, gräs, rabatten
med revira® under alla omständigheter
eller i uppväxt vegetation.
minskar trafiken och risken för skador
väsentligt. Tekniken har konstaterats
ha en mycket god avskräckningseffekt
vid rätt användning. Mångåriga försök i
Skyddseffekten varar normalt Tyskland har visat över 95% förbättrad
4-6 månader eller en odlings- säkerhet mot viltolyckor vid användning längs vägar.
säsong.

Teknisk beskrivning:
Revira viltgranulat består av brända
lerkulor (typ Leca). Genom en speciell
teknik ges granulaten en rent fysikalisk
funktion vilket innebär att djuren uppfattar kulorna som en varningssignal.
Innehåller inga tillsatser av något slag.
®

Viltgranulat

Revira Universal
mot hjortvilt som rådjur, älg,
hjort
15 liter				
4 liter				
2 liter				
0,8 liter				

Artikelnr

revira

Kan lagras upp till tre år i sluten
förpackning.
210
211
212
213

Revira Extra mot vildsvin
universal
15 liter 				
4 liter				
2 liter				
0,8 liter				

15 liter 1.000 m (2.000 m2)
4 liter 250 m (500 m2)
2 liter 125 m (250 m2)
0,8 liter 50 m (100 m2)

200
201
202
203

Revira Special
mot smådjur som sork, mullvad,
kanin, hare, grävling, katt
15 liter 				
4 liter				
2 liter				
0,8 liter				

Granulatet sprides glest, (se respektive bruksanvisning). Vid spridning i ca
2 meters bredd räcker förpackningarna
till cirka:
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Viltgranulat

används på golfbanor och kyrkogårdar i
parker och trädgårdsodlingar samt inom
lantbruket - överallt där man vill hålla viltet
under kontroll samtidigt som man månar
om miljön. Fler och fler villaägare gör
som proffsen - använder Revira viltgranulat i sina trädgårdar.
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är ett av Biotek i Halmstad AB
inregistrerat varumärke.
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