
УРЕД  ЗА ЗАЩИТА НА ЛОЗОВИ И ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ, ЗЪРНЕНИ КУЛ-

ТУРИ, КАРТОФЕНИ ПОЛЕТА ОТ ВРЕДИТЕЛИ/пернати, гризачи, бозайници/ 

 

Био Ензима България ООД  предлага  един реномиран и полезен уред  за 

опазването на реколтата на Вашите лозови и  овощни масиви, на зърнени 

и картофени полета от вредители. По  начина  на действие, тези уреди  

представляват  оръдие, играещо на практика ролята на едно „плашило”.  

Уредите се произвеждат от 1954 г. от испанската фирма „ЖЕПАВАЛ”. От 

тази дата те периодично са модернизирани и адаптирани  с цел подобря-

ване ефикасността им, удобството при работа, надежността  и безопас-

ността. Понастоящем те са най-реномираните уреди  по предназначението 

им и при това се предлагат на много разумни цени. 

Уредите са абсолютно автономни, работят на газ бутан и пропан.  Всички 

са поцинковани за дълготрайна употреба. Предлагат се 3 модела на раз-

лични цени в зависимост от терена за охраняване -  GUARDIAN – 2  

STANDARD,  GUARDIAN – 2   SIMPLE ROTARY   и GUARDIAN – 2 DOUBLE 

ROTARY с опция на АВТОМАТИЧЕН ТАЙМЕР. 

1. GUARDIAN – 2  STANDARD . 

     Уредът функционира със стандартна газова бутилка бутан/пропан, 

което му позволява да възпроизвежда звукови детонации. Именно 

тези детонации плашат и пъдят вредителите от лозята, овощните 

градини и нивите. Честотата на детонациите може да се регулира в 

интервал на възпроизвеждане от 1 до 30 минути.  Силата им също 

така се регулира от 80 до 120 децибела. Тези параметри на уредите 

позволяват да бъдат охранявани обекти в обхвата от 30-40 декара, в 

зависимост от охраняваните култури, профила на терена, разпола-

гането на „плашилата” и т.н. 

 

2. GUARDIAN-2  SINGLE ROTARY /единичен/. 

     Това е най-разпространения модел, благодарение на автоматич-

ната ротативна система.  Тя осигурява смяната на посоките на звуко-

вите детонации на 90 ° при всеки изстрел на „плашилото”. Освен 

това, неговата тринога позволява  уредът да се поставя на височина  



150 см от нивото на терена и така се „обхваща” по-голям  район за 

защита. 

 

3. GUARDIAN -2 DOUBLE ROTARY /двоен/. 

     Този уред не се различава принципно от предишния модел. На те-

лескопична тринога са поставени две оръдия, които произвеждат 

звукови детонации едновременно в две различни посоки. Освен 

това, самата тринога се регулира на височина от  180 до 230 см за по-

добра ефективност. 

Препоръчва се предимно за по-големи площи. 

 

4. АВТОМАТИЧЕН ТАЙМЕР. 

      Идеалната опция за всеки от трите модела  и по-голямото удоб-

ство при употреба е АВТОМАТИЧНИЯТ ТАЙМЕР.  Часовниковият ме-

ханизъм  позволява „плашилото” автоматично да се въвежда в дей-

ствие за желания час  или  определен интервал от време на дено-

нощието. Той е непромокаем и наговата автономност се обезпечава 

от батерии с минимална консумация. 

 

 

За повече информация вижте тук: http://gepaval.com/ 

 

 

http://gepaval.com/

