
EKOLOGICKÁ OCHRANA STROMŮ PŘED BOBREM

Ochrana proti škodám způsobených ohryzem bobra na 
jehličnatých a listnatých dřevinách pro potřeby v oblasti 
lesnictví i na zahradách.
Stále narůstající populace bobra na našem území představuje zvýšené ná-
roky na ochranu dřevin a to nejen v místech jeho výskytu, ale i v přilehlých 
oblastech. Ve svém biotopu bobr systematicky likviduje především břehové 
porosty za účelem přehrazení vodních toků a následného zaplavení okolních 
částí. Tímto často dochází k nevratným škodám na mnohdy vysoce cenných 
a v našich podmínkách ojedinělých územích, která jsou navíc často předmě-
tem ochrany přírody a to na různých úrovních (CHKO, PR, NP apod.). Navíc 
tzv. „bobří hrady“ situované v blízkosti komunikací představují reálné riziko 
z hlediska případného pádu stromu na komunikaci.

Přípravek Wöbra tyto ohrožené stromy účinně a dlouhodobě chrání. 
Ochranný účinek poskytuje nátěr po obvodu stromu, který je po řadu 
let elastický, neohrožuje prodyšnost stromu a díky obsahu křemenného 
písku má proti bobrům repelentní účinky.

 � Výhody:
 � ekologičnost - má pouze 

mechanický účinek (křemenný 
písek)

 � spolehlivá a dlouholetá ochrana 
stromů - 10 až 15 let

 � nefytotoxický – nepoškozuje 
dřeviny

 � není jedovatý pro člověka ani pro 
zvěř

 � estetičnost - je opticky stěží 
rozeznatelný, na dřevinách téměř 
neviditelný - nemění krajinný ráz

 � nedochází k poranění bobrů jako 
např. u ochrany pletivem

 � nabízí možnost kvalitní ochrany 
kořenových náběhů

 � velká odolnost vůči vodě           
(i při povodních)



Informace a objednávky: 

web: www.ridex.cz 
e-mail: ridex@ridex.cz

tel.: +420 554 230 546 
fax: +420 554 230 549

Upozornění pro uživatele:
 � přípravek natírejte při teplotě nad + 8 °C
 � kmeny musí být bez námrazy a suché
 � doba schnutí přípravku je dle vlhkosti ovzduší cca 30 minut až 8 hod.
 � před aplikací odstraňte mech, lišejník, uvolněnou kůru a případné nánosy listí 

a jehličí jak na kmeni stromu, tak v oblasti kořenových náběhů
 � přípravek se neředí
 � pro aplikaci používejte speciální štětec
 � výška nátěru cca 1 m – dle místních podmínek (členitost terénu, výška vodní hladiny)

Spotřeba:
 � v závislosti na průměru stromu a typu dřeviny
 � cca 150 gramů na 1 kmen (ø10cm, výška nátěru 1 m) 

nebo cca 500 gramů na 1 m2 nátěrové plochy

Velikosti balení:
 � 10 kg/balení (položka č. 44-130)
 � 5 kg/balení (položka č. 44-131)

Speciální aplikační štětce:
 � na stromy o průměru do cca 20 cm (položka č. 53-503)
 � na stromy o průměru od cca 20 cm (položka. č. 53-504)


