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Met de Ultra Protector kan een omheining van 100 m 
worden voorzien van 2 schrikdraden. Om de vijver, is 
dit een succesvolle methode om reigers bij de vissen 
weg te houden. De onaangename verrassing van de 
schok zorgt voor een instinctieve vluchtreactie bij rei-
gers, aalscholvers en katten. De vissen zijn weer veilig.

Ongewenst
bezoek?
Bescherm uw 
vijvervissen tegen  
reigers en katten

Set voor schrik-
draadomheining
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Kleurige vissen in een heldere vijver zijn een gemakkelijke prooi voor 
reigers. Daarom hebben ze bescherming nodig in alle jaargetijden. 
In het voorjaar zijn reigers op zoek naar voedsel voor hun jongen. 
‘s Zomers als de jonge reigers zijn uitgevlogen, staan ze zelf te 
vissen aan de waterkant. In het najaar is het voedselaanbod voor 
reigers beperkt en zijn de vijvervissen een gemakkelijke prooi. Vissen 
vormen het hoofdvoedsel van de reiger, maar zijn lange snavel kan 
ook grote exemplaren levensgevaarlijk verwonden. Na een succes-
volle poging zal de reiger terugkeren tot de vijver is leeggevist.

Een zeer effectieve methode om ongewenste dieren bij de vijver 
weg te houden is het plaatsen van deze schrikdraadomheining. 
Een draad op 25 cm hoogte tegen reigers en een draad op 15 cm 
hoogte tegen katten en kleine dieren. De onaangename verrassing 
van de schok zorgt voor een instinctieve vluchtreactie bij reigers en 
katten, waardoor ze wegblijven. Vissen zijn weer veilig in de vijver.

Afbakening van tuin en erf
De Ultra Protector voorkomt verlies van vijvervissen, maar
ook van beplanting in de tuin. Bloemperken en
gewassen worden beschermd tegen plunde-
rende dieren. Eigen huis- en erfdieren blijven
binnen de omheining die, behalve een
fysieke barrière, ook een instinctieve af-
bakening vormt. Bij aanraking voelt het
dier een schok waardoor het voortaan
uit de buurt van de omheining blijft.  

Complete set
Professioneel schrikdraadapparaat
led-lampjes tonen de correcte werking

20 staanders met voet en steker
voor omheining op verschillende hoogtes

200 m schrikdraad + aansluitmateriaal
om 100 m met 2 draden te beschermen

Metalen aardepin van 1 meter
voor deugdelijke aarding van de installatie

Zijn de vissen 
veilig in de vijver?
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