
Wildrepell – odhánět divočáky 

Hledáte rychlé řešení, jak se vyhnout nebo výrazně snížit poškození nory způsobené divočáky? 

 

„Wildrepell“ = divoký repelent 

S Wildrepell je k dispozici inovativní odpuzovač divočáků, kterým můžete divočáky odradit nebo 

odehnat. Odborník také mluví o „strašení“. Vzhledem k jednoduché a bezpečné manipulaci lze 

odpuzovač divočáků "Wildrepell" použít i ve městech či obytných čtvrtích a na zahradě. 

odstrašující účinek - účinně zahnat divočáky 

Aktivní princip se zásadně liší od ostatních odstrašujících prostředků, které mají většinou za úkol 

udržet zvěř mimo pozemek pomocí „pachů“. Odpuzovač divokého sežere divočák. Krátkou dobu po 

požití cca 1-2 cm dlouhých a 5 mm silných pelet se však pro divočáky rozvine extrémně nepříjemná 

chuť, které se zvířata rychle nezbaví. Podrážděním chuti se divočáci chovají nápadně. Vedoucí zvíře 

proto instinktivně odvádí celé stádo pryč z místa, které je nyní klasifikováno jako nebezpečné. 

Zahrada je pro divočáky „nejedlá“. Negativní zkušenost si divočáci spojují s terénem a 5 až 8 týdnů se 

oblasti vyhýbají. 

jednoduchá aplikace 

Aplikace je nekomplikovaná a nezávadná. Podobně jako u hnojiva se pelety jednoduše rozsypou na 

zem nebo trávník. 5 až 8 pelet na metr čtvereční se ukázalo jako dostačující ve většině aplikací. 

Doplnění je nutné až po 5-8 týdnech. 

  



neškodné a bezpečné 

Wild Repell je netoxický pro lidi, savce, ptáky a rostliny. Takže kočka nebo pes jsou ušetřeni. Divoký 

repelent lze zlikvidovat v kompostu a je biologicky odbouratelný. 

odolný 

Wildrepell lze skladovat na chladném a suchém místě v těsně uzavřeném sáčku na zip po dobu 

nejméně 24 měsíců bez ztráty účinnosti. 

užitečný vedlejší účinek 

Wild Repel obsahuje minimálně 5 % dusíku. Divočákem nepožřené pelety časem zvětrávají a zároveň 

slouží jako půdní přísada. 

rychlé dodání - rychlá ochrana 

    Víme, že každý, kdo měl na zahradě stádo 

divočáků, chce rychlé řešení, aby zabránil dalším škodám při zakořeňování. Naprostá většina 

objednávek tedy opouští náš sklad v den objednávky. 

Dodávka probíhá v uzavíratelném tlakovém sáčku s obsahem 1 litr. 

Bezpečnostní upozornění pro používání Wildrepell 

Nikdy nepoužívejte Wildrepell ke krmení divočáků ve zvířecím parku! Divočáci se podrážděním chuti 

chovají nápadně a mohou se stát extrémně agresivní - zvláště ve výběhu. 


