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МЕТОДИ ЗА ЗАШТИТА НА ЦРЕШИ ОД ПТИЦИ 
 

 
 

Користете страшила за да ги плашите птиците 

Страшилата се еден од најтрадиционалните методи за чување птици 
подалеку од црешата.  

Страшилата можат да се во форма на грабливи птици (како бувови 
или јастреби), или други животни од кои птиците природно се 
плашат. 
Ротирајте ја позицијата на страшилото за да спречите птиците да 
сфатат дека е лажно.  
Поместувајте ја локацијата на страшилото барем еднаш на неколку 
дена. 
Овие тактики на плашила се многу ефикасни, но траат само 
неколку недели.  
Ако ги ставите прерано може птиците да се навикнат на вашата 
тактика. 
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Лажни предатори 

 

 

Едно вековно решение за проблем со птици во вашата цреша е да ја 
имитирате техниката на страшило.  
Поставете лажен пластичен був, јастреб, мачка или некоја друга 
птица предатор во, на или во близина на дрвото.  
Бувовите се одличен избор бидејќи се доста територијални.  
Проблемот со користењето лажни предатори е што треба редовно 
да ги придвижувате.  
Ако останат на истото место премногу долго, птиците ќе станат 
доволно смели за да пристапат до црешата.  
Репозиционирајте ги барем еднаш неделно за најдобри резултати. 

  

http://www.pelister.org/
mailto:mitrevski@pelister.org


Copyright ©. George Goce Mitrevski. mitrevski@pelister.org 

Лименки, алуминиумски тави за една употреба, рефлективни 

ленти, или ЦД-а 

 

 

 

Друг прилично ефтин начин да се ослободите од птиците од вашата 
цреша е да прикачете неколку стари лименки од алуминиум или 
ЦД-а.  
Додека висат на сончева светлина, тие ќе ја рефлектираат 
светлината и ќе заблескаат на сонцето.  
Птиците ќе се држат настрана од предметите што се движат и ја 
рефлектираат светлината, бидејќи тие чувствуваат дека предаторот 
се движи кон нив.  
Прикачете ги на дрвото со јаже, или пластични врски. 
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„Вртилка“ од пластично шише 

 

 
Тие можат да се направат од најобични пластични шишиња.  
Поставете го шишето на дрвото со жица, така што ќе може да се 
врти околу неговата оска.  
Ветерот ќе го врти шишето, создавајќи гласен шум, исплашувајќи 
ги птиците. 

Балони или ленти со големи очи 

 
Сепак, најефикасен начин е употребата на неколку контролни 
методи истовремено. 
  

http://www.pelister.org/
mailto:mitrevski@pelister.org


Copyright ©. George Goce Mitrevski. mitrevski@pelister.org 

Agrilaser®. Автономен ласерски систем за дисперзија на птици 

 

   
 

• Заштитува до 2000 метри далечина на секоја страна 
• Заштитува од повеќе видови птици 
• Лесен за употреба на која било локација 
• Работи на електрична мрежа, батерија или соларна енергија 
• Програмирање на 16 временски зони, овозможува 24-часовна 

заштита на повеќе области 
• Еколошки и безопасен за птиците 

Уредот испушта ласерски зрак, кој е оптимизиран за одвраќање на 
птиците на долги растојанија. 
Птиците го сметаат зелениот ласерски зрак како физичка опасност 
што доаѓа кон нив. 
За разлика од конвенционалните методи на одвраќање, птиците 
нема да се навикнат на ласерскиот зрак на Агриласер и секогаш ќе 
бидат одвратени. По подолга употреба, птиците ќе го разгледаат 
полето на кое се користи Агриласерот како небезбедно и нема да се 
вратат. 
Цена: $7,995.00 USD.  
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