
Odpędź knura i lochę za pomocą Wildrepell 

Szukasz szybkiego rozwiązania, aby uniknąć lub znacznie zmniejszyć szkody spowodowane przez 

dzika? 

Wildrepell  

Dzięki „Wildrepell” powstał innowacyjny odstraszacz dzików, którego możesz użyć do odstraszania 

lub odstraszania dzików. Ekspert mówi również o „przerażającym”. Odstraszacz dzików „Wildrepell” 

może być również używany w miastach lub na obszarach mieszkalnych i w ogrodzie dzięki prostej i 

bezpiecznej obsłudze. „Wildrepell” to pręt o długości około 1-2 cm i grubości 5 mm 

 

 

efekt odstraszający – skutecznie odstrasza dzika 

Proaktywna zasada zasadniczo różni się od innych środków odstraszających, których podstawową 

funkcją jest utrzymywanie zwierzyny poza właściwościami poprzez „nieprzyjemne zapachy”. Z 

"Wildrepellem" jest inaczej. Dziki jedzą „Wildrepell”! Tuż po zjedzeniu dzik ma wyjątkowo 

nieprzyjemny smak, którego zwierzęta szybko się nie pozbywają. Dziki uciekają z powodu bodźca 

smakowego. Przodujące zwierzę instynktownie wyrywa całe stado z tego, co jest obecnie uważane za 

niebezpieczne miejsce. Ogród jest niejadalny dla dzików. Dzik kojarzy negatywne doświadczenia z 

terenem i unika tego obszaru przez 5 do 8 tygodni. 

prosta aplikacja 

Aplikacja jest nieskomplikowana i nieszkodliwa. Podobnie jak nawóz, pellety są po prostu 

rozsypywane na ziemi lub trawniku. W większości zastosowań okazało się, że wystarcza od 5 do 8 

granulek na metr kwadratowy. Uzupełnianie jest konieczne dopiero po 5-8 tygodniach. 

nieszkodliwe i bezpieczne 

„Wildrepell” jest nietoksyczny dla ludzi, ssaków, ptaków i roślin. Więc kot lub pies są oszczędzone. 

„Wildrepell” jest kompostowalny i biodegradowalny. 



ciągły 

Wildrepell można przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w szczelnie zamkniętej torbie z 

zamkiem błyskawicznym przez co najmniej 24 miesiące bez utraty mocy. 

przydatny efekt uboczny 

„Wildrepell” zawiera co najmniej 5% azotu. Pellet z czasem gnije, służąc jednocześnie jako dodatek 

do gleby. 

szybka dostawa - szybka ochrona 

Wiemy, że każdy, kto miał stado dzików na swoim podwórku, potrzebuje szybkiej naprawy, aby 

zapobiec dalszym szkodom. Zdecydowana większość zamówień opuszcza nasz magazyn w dniu 

złożenia zamówienia. 

Dostarczany w 1 litrowej torebce uszczelnionej ciśnieniowo. 

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa korzystania z Wildrepell 

Nigdy nie używaj Wildrepell do karmienia dzików w parku zwierząt! Dziki mogą stać się niezwykle 

agresywne ze względu na podrażnienie smakowe. 

 

 

 

Zapytania prosimy kierować wyłącznie na piśmie: zapytanie@Wildrepell.de 


