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Nádorových ochorení srnčej
zveri pribúda

Selektívny
odstrel nestačí

Radí kaprársky
špecialista
Ivan Fabian

Korenisté
návnady

Projekt sčítania medveďov
čaká na svoju šancu

Koľko ich
máme?

Sumec z Geče bojoval s rybárom pol hodiny
Životný úlovok

116
strán

Veľká
čitateľská

súťaž!



Samočinné kŕmne za-
riadenie je určené na dáv-
kovanie zrna a granúl pre
bažanty, jarabice, kačice
a ďalšiu zver vrátane do-
mácej hydiny alebo rýb.
Dosah kŕmenia je šestnásť
až dvadsaťštyri metrov
a za deň zver nakŕmi
podľa nastavenia maxi-
málne šesťkrát. Kŕmna
plošina je z hliníka a do
nádoby sa zmestí najviac
stodvadsať litrov. Pracuje aj v extrémnych
podmienkach. Kŕmidlo má elektronický ovládací panel na baté-
riu a motor je rovnako poháňaný batériou, ktorú môžeme dobí-
jať solárnym kolektorom. Orientačná cena je 5 500 Sk.

trhové novinky

Predstavujeme vám niekoľko užitočných
pomocníkov, ktorí vám umožnia zver
prikrmovať, sledovať jej aktivitu a na-
koniec ju po ulovení úspešne dohľadať

Stranu pripravil TOMÁŠ KRIVJANSKÝ,
www.krivjansky.sk, www.hunting-shop.cz

Automatické kŕmidlo RA-329-big

Špičkový merací prístroj je na-vrhnutý na základe vedeckého vý-skumu a skúseností biológova poľovníkov. Jeho program je pri-spôsobený prirodzenému cykluzvierat. Ukazuje obdobie najvyš-šej aktivity zveri a teda najlepšíčas na poľovačku. Zahŕňa fázymesiaca, pozíciu slnka, predpoveďpočasia a osvetlenie. Má zabudo-vaný digitálny kompas, teplomer a ba-rometer so šestnásťhodinovou predpoveďou počasia a so
záznamom jeho priebehu. V prípade zlého počasia môže byť
výstražný alarm vypnutý. Orientačná cena je 4 750 Sk.

Indikátor aktivity zveri

Solárny panel pre kŕmidlá

Po stopách zveri

Vhodný na dobíjanie batérií,
ako doplnok pre kŕmidlá.
Orientačná cena je 1 600 Sk.

Elektronický stopár junior 103
dokáže nájsť zviera do veľkosti
srnca. Pohybom do strán sa
sníma prehľadávaná oblasť,
pričom prístroj rozoznáva tep-
lotné zmeny a hľadá skrytý
zdroj tepla. Úspech hľadania
ovplyvňujú viaceré faktory,
ako je hustota lístia, teplota vzdu-
chu, vlhkosť a rýchlosť hľadania. V hustom poraste, napríklad obilné
pole alebo hromady lístia, väčšinou kontroluje priestor do dvadsať met-
rov. V otvorenom priestore až do stoosemdesiat metrov.

Elektronický stopár 106 je vhodný pre
všetky druhy a veľkosti zveri od vtákov
až po veľké živočíchy. V otvorenom
priestore má dosah do štyristo metrov,
v lese do dvestopäťdesiat a v hustom
poraste okolo päťdesiat metrov. Najlep-
šie výsledky sú pri jasnej viditeľnosti,

bezvetrí, nízkej vlhkosti, a ak má hľadaný
zdroj tepla aspoň o niekoľko stupňov vyššiu teplotu, ako je tep-

lota okolia. So zväčšujúcou sa vzdialenosťou sa zväčšuje aj zorné pole.
Vo vzdialenosti desiatich metrov je veľkosť vyhodnocovanej plochy
meter krát meter, vo vzdialenosti sto metrov desaťkrát desať metrov.

Veľmi praktický pomocník pri identifikáciifarby na nástrele. Ukáže aj jej nepatrné čias-točky. Chemická látka po kontakte s farboureaguje na železo v nej obsiahnuté. Pri roz-prášení roztoku pofarbená stopa modro sve-tielkuje. Najlepšie výsledky sa dosiahnuv tme, keď je modré svetielkovanie najvýraz-nejšie a účinok je rovnaký aj za vlhka
a dažďa. V rozprašovači
sa vo vode rozpustí jeden
pár tabletiek pričom roz-
tok pôsobí tri hodiny
a vystačí približne na
pol kilo-

metra stopovania.
Orientačná
cena je 770
Sk.

Indikátor farby BlueStar

Elektronický stopár junior 103 a stopár 106

29Poľovníctvo a rybárstvo 8/08



lovecké potreby

v pohľade cez
zamierovaciu os-
novu Duplex va-
riabilného
puškového ďale-
kohľadu LEU-
POLD

1 2

Troj a deväťnásobné
zväčšenie

Cez deň vhodný
po maximálne

zväčšenie, za šera,
súmraku a pri splne

mesiaca len po šesťná-
sobné. Zorné pole od 3,1 do

6,6 metra, priemer výstupnej pu-
pily 3,3 až 10 milimetrov, svetelnosť

11,1 až 100, výkonnosť za šera 12,2 až
21,2 smerného čísla, priemer stredného

upevňovacieho tubusu jeden palec, t. j. 25,4 mi-
limetra, hmotnosť 394 gramov, celková dĺžka 317

milimetrov. Mikrometrický posun zamierovacieho
bodu je 1/4 MOA, to znamená 7,5 milimetra na jedno

kliknutie pri amerických a 10 mm pri európskych typoch.
Podľa použitej zamierovacej osnovy Štandard Duplex, Štan-

dard Duplex s červeným krížikom alebo Wide Duplex a podľa
povrchu orientačná cena VX-I je 13 300 Sk

a modely VX-II so zameriavacou osnovou
Fine Duplex, Wide Duplex, German 4
a LEUPOLD DOT od 20 600 do 22 200
Sk. Na všetky modely poskytuje výrobca

tridsaťročnú záruku.

Leupold EUROPEAN-30,
VX-I a VX-II 4 – 12 x 40

(USA)

Maxi-
málne zväčšenie vy-
užijeme za denného svetla
dokonale, za šera, súmraku a pri splne
mesiaca po sedemnásobok. Zorné pole je od
4,8 do 13,2 metra, priemer výstupnej pupily 4,7 až
14 milimetrov, svetelnosť 21,8 až 196 a výkonnosť
za šera 11,2 až 19,4 smerného čísla. Priemer stred-
ného upevňovacieho tubusu je 30 milimetrov, mi-
nimálny rozsah rektifikácie 145 centimetrov na 100
metrov, hmotnosť 495 gramov a celková dĺžka 320
milimetrov. Zamierovacie osnovy 1, 4 a Z–Plex II v zadnej oh-
niskovej rovine. Orientačná cena je 15 300 až 18 300 Sk.

Pokračujeme uverejnením ďalších uznávaných sveto-
vých značiek puškových ďalekohľadov porovnaním
s osvedčenou značkou Meopta – optika, s. r. o., Přerov
v Českej republike ako aj Meopta U. S. A., Inc. Tak ako
sú medzi poľovníkmi rozšírené české poľovné zbrane,
platí to aj o puškových ďalekohľadoch, pretože sa
technickými parametrami vyrovnajú ostatným svetovým
výrobcom, pričom sú pre radového poľovníka, lesníka
a turistu cenovo najdostupnejšie.

Cez deň je vhodný po maximálne zväčšenie. Za šera, súmraku a pri
splne mesiaca po zväčšenie 7 x. Vďaka použitiu viacvrstvových šošo-
viek Zeiss T a 30-milimetrovému tubusu je priepustnosť viac ako 90 %.

Zorné pole od 4 do 14,5 metra, priemer výstupnej pupily 5 až 20 mili-
metrov, svetelnosť 25 až 400 a výkonnosť za šera 11,2 až 22,4 smerného

čísla. Hmotnosť je 494 gramov a dĺžka 318 milimetrov. Orientačná cena
je 60 000 Sk, so zamierovacou osnovou s červeným bodom 72 500 Sk.

3x

9x

Zeiss Diavari VM/V
2,5 – 10 x 50 T*

(Nemecko)

Aby sme lepšie

Meopta Artemis 3000
3 – 9 x 42 (ČR)

FOTO: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

SKEN KATALÓGY: LEUPOLD, MEOPTA, SWAROVSKI, ZEISS DIAWARI, WWW.ARMORY.SK, WWW.AUTOKOMPO.SK, WWW.DALEKOHLADY.SK
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Pokiaľ ide
o priblíženie,

jeho možnosti sú
rovnaké ako pri

predchádzajúcom.
Zorné pole od 4,8 do

13,2 metra, priemer vý-
stupnej pupily 4,7 až 14

milimetrov, svetelnosť 21,8
až 196 a výkonnosť za šera

11,2 až 19,4 smerného čísla. Prie-
mer stredného upevňovacieho tubusu je
jeden palec, teda 25,4 milimetra, hmot-

nosť 439 gramov a celková dĺžka 309 mi-
limetrov. Mikrometrický posun

zamierovacieho bodu je 1/4 MOA, čo znamená 7,5 mi-
limetra na jedno kliknutie pri amerických a 10 mm pri
európskych typoch. Podľa použitej zamierovacej osnovy
Štandard Duplex, Štandard Duplex s červeným kríži-
kom alebo Wide Duplex a podľa povrchu orientačná
cena VX-I je 14 250 Sk a modely VX-II so zameriavacou
osnovou Duplex, Heavy Duplex, Wide Duplex, German
1 a 4 a LEUPOLD DOT od 17 550 do 18 400 Sk. Vý-
robca rovnako poskytuje tridsaťročnú záruku.

Puškový ďalekohľad v reze:

Použi-
tím aj optic-

kými parametrami
sa zhoduje s predchá-

dzajúcim. Priepustnosť ob-
jektívu je 92 – 94 %. Váži 480

gramov a meria 346 milimet-
rov. Teleskopický tlmiaci systém

okulára ochraňuje oko pred zrane-
ním. Funguje pri teplotách od -20 °C
do 55 °C a má dvanásť druhov za-
mierovacích osnov. Orientačná cena
je 60 600 Sk.

Swarovski 3 – 12 x 50 L 4
(Rakúsko)

Leupold VX-I a VX-II
3 – 9 x 50
(USA)e videli II

Parametre
zväčšenia sú rov-
naké ako pri predchádzajúcom.
Zorné pole od 3,5 do 11,1 metra, prie-
mer výstupnej pupily 4,7 až 18,7 milimet-
rov, svetelnosť 21,8 až 384, výkonnosť za šera
13,0 až 25,9 smerného čísla, minimálny rozsah rektifikácie
116 centimetrov na 100 metrov, hmotnosť 665 gramov. Zamiero-
vacia osnova 4c v prednej ohniskovej rovine. Orientačná cena je
25 000 až 28 000 Sk.

1. sústava šošoviek objektívu; 2. zamierovacia osnova; 3. ohnisko
objektívu; 4. sústava šošoviek, ktorá vytvára prevrátený obraz
o 180°; 5. ohnisko okulára; 6. sústava šošoviek okulára

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk

Meopta Meostar R1
3 – 12 x 56 RD

(ČR)

German 4

Illuminated
German 4

Dot

German 1


