Umělá betonová sklapovací nora nejen na odchyt lišek,ale i ostatních
srstnatých predátorů.
Snížit populaci lišek na p řijatelné stavy je přáním všech myslivců. Myšlenku vyrobit um ělou
betonovou sklapovací noru, kterou lze zabudovat v blízkosti liš čích spádů je jedním z řešení
tohoto problému. Nora je vyrobena z betonu, skládáse z hlavní sklapovací části a dvou
nástavců 2x zalomených. Uzavírací betonová klapka a nášlapová deska jsou vsazeny do vrchní
a spodní části nory tak,aby nezrazovaly lišky. Kontrolní a uzavírací otvor v obou nástavcích
poslouží k případnému prohlédnutí a vyčišt ění nory. Celá sestava je pak uzavřena betonovou
deskou. Železobeton a sklapovací systém z oceli dávají celému zařízení maximální životnost.
Po pětiletém provozu se ukázalo,že lze s úspěchem chytat nejen lišky, ale i ostatní
dravou srstnatou zvěřbr
Kompletní betonová nora váží 250 kg měří 2,50 m.
Lze ji koupit za 3 000,- Kč.
Dále nabízíme betonový oboustranný sklopec za 1.800 ,- Kč.
Bližší informace a zkušenosti lze získat na adrese:
Jindřich Křeček Smetanova 757
285 04 Uhlířské JanoviceTel.: 327 542 931 Mob.: 607 884 267
Výrobek je chráněn patentovým vzorem.
Příspěvek na vybranéčinnosti mysliveckého hospodaření
Pořízení a instalace umělých nor do 1 kusu na 100 ha v lokalitách
vypoušt ění tetřeva hlušce, tet řívka obecného, koroptve polní. V
ostatních lokalitách do 2 ks na 500ha.
Výše p říspěvku
- pořízení a instalace nové umělé nory ……………2500 K č/kus
- příspěvek na umělou noru lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude zástupcem
podacího místa vypracován zápis
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru včásti 3
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3
- v případě instalace nových um ělých nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování
umělých nor v četně zakreslení do mapy 1 : 25 000
- technická dokumentace bude dodána výrobcem
Termín podání žádosti o řpíspěvek
- žadatel podává jednu žádost do 31. května 2005
Termín předložení zápisu u předmětu příspěvku podle písm. a), termín předložení oznámení o
provedení prací podle písm. c) a d) a termín pro p ředložení dokladu o zaplacení podle písm. e)
do 15. listopadu 2005
Žádosti jsou k dispozici na Zemědělské agentuře Benešova 97 v Kutné Hoře a předávají se
na krajský úřad.

