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Produkujemy i dostarczamy Agrirepel® Wrap (folie do owijania
bel), Agrirepel® Silo (folie pryzmowe)  oraz Agrirepel® Bag
(rękawy foliowe). Dzięki zastosowaniu opatentowanego
składnika Combirepel™, nasze produkty skutecznie odstraszają
gryzonie i ptaki.

INNOWACJA W OCHRONIE PLONÓW
Combirepel™  jest nietoksyczną, naturalną substancją
odstraszającą ptaki i gryzonie.  Jego bazę stanowią naturalne
olejki eteryczne, które skutecznie odstraszają szkodniki.

EKOLOGIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Combirepel™  nie ma wpływu na paszę, ziarno czy  zwierzęta.
Jego rolą jest wyłącznie odstraszanie szkodników. Nie jest
pestycydem. Nie zabija szkodników, może być stosowany w
rolnictwie ekologicznym.

WYRÓŻNIENIA I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Czynnie wspieramy działania charytatywne. Przekazujemy 2€ z
każdego sprzedanego produktu do międzynarodowej organizacji
"Lekarze Bez Granic". Ponadto, za pośrednictwem fundacji
"Foundation O.", wspieramy wyławianie plastiku z oceanów. 

Nasze folie są dostępne m.in w USA, Francji, Belgii, Wielkiej
Brytanii czy w Kanadzie. Produkt Agrirepel® Wrap zdobył wiele
wyróżnień podczas czołowych targów branżowych m.in nagrodę
Trophée d'Or 2017 oraz prestiżowy Złoty Medal przyznawany
podczas Międzynarodowych Targów POLAGRA 2020.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE
KISZONEK 
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Efekty i oszczędności 
widoczne już w 1 roku 

potrzebnej  do owinięcia jednego balotu, ryzyko uszkodzenia
folii przez szkodniki zmniejsza się siedmiokrotnie.*

ZAINWESTUJ 

Produkty Agrirepel® to nie tylko innowacyjne środki odstraszające szkodniki.
To przede wszystkim duże oszczędności, które zauważymy już w pierwszym
roku użytkowania.  

Gryzonie i ptaki zaatakowały tylko 9 z 525  bel owiniętych
folią Agrirepel® Wrap.
W przypadku innych folii, na 501 bel, uległo zniszczeniu aż
63, powodując stratę finansową niemal 10.000 zł.

W 2017 roku zbadaliśmy skuteczność środka Combirepel™
na 1026 belach sianokiszonki. 
Folia Agrirepel® Wrap zabezpieczyła 525 bel, natomiast 501
owinęliśmy folią bez środka odstraszającego.

OSZCZĘDNOŚĆ

1026 ZBADANYCH BEL

TYLKO 9 USZKODZONYCH BEL 

*Średnia różnica w cenie folii potrzebnej do owinięcia jednego balota. Kalkulacja sporządzona na podstawie cen rynkowych
 folii do sianokiszonki dostępnych na rynku w 2020 roku. 

CHROŃ PLONY 

W BALOT

OSZCZĘDZAJ

Inwestując dodatkowe 5zł w folię Agrirepel® Wrap,

525 

501 

Ilość

Ilość

9

63 



Składnik nie dostaje się do
kiszonki

Awersyjny zapach
Efekt gorzkiego smaku 

Combirepel™  działa na zmysły węchu i smaku szkodników.
Odczucie dyskomfortu pozostaje w pamięci zwierzęcia, które
uważa to za zagrożenie i już nigdy więcej nie zbliży się do folii. 

Combirepel™ to opatentowany, aktywny składnik produktów marki Agrirepel®. 
W 100% naturalny komponent, który nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, zwierząt
oraz pasz i kiszonek. Składnik ten otrzymywany jest z naturalnych olejków eterycznych,
które posiadają potwierdzone działanie odstraszające zarówno gryzonie, jak i ptaki. 

CERTYFIKAT EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW

SKŁADNIK

Combirepel™ 
Nie jest pestycydem 

Combirepel™ to jedyny dodatek wzbogacający, który
został zarejestrowany przez  (Europejską Agencję
Chemikaliów), w ustawie o rejestracji produktów
biobójczych opublikowanej w 2020 roku.

Dodawany do zewnętrznej strony
folii podczas produkcji

Poczucie dyskomfortu
(schnięcie błony śluzowej)

Przyjazny dla środowiska, może być
używany w rolnictwie ekologicznym

Combirepel™

ZASADA DZIAŁANIA COMBIREPEL™



Szerokość  Długość  Grubość 

 500mm  1800m                 

750mm  1500m             

W 2017 roku zbadano 1026 bel sianokiszonki. W trzech krajach
zabezpieczono 525 bel folią Agrirepel® Wrap. W celu
porównania skuteczności, owinięto 501 bel innymi foliami bez
środka odstraszającego.
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Długofalowe oszczędności

PRODUKTY

INNOWACJA W OWIJANIU BEL
Pięciowarstwowa folia do owijania sianokiszonki, z dodatkiem 
aktywnego składnika - Combirepel™ sprawia, że zwierzęta 
trzymają się z daleka od owiniętych nią beli. Folia jest 
nietoksyczna, odporna na zerwanie, przedarcie, a także 
zmienne warunki atmosferyczne czy promieniowanie UV. 
Produkt został dostosowany do wszystkich owijarek.

BADANIE SKUTECZNOŚCI 

Bele testowane  Bele zaatakowane 

Francja

Belgia

Szwajcaria

Suma                                    

Gryzonie i ptaki zaatakowały tylko 9 z 525 testowanych bel
owiniętych folią z dodatkiem Combirepel™.  
W przypadku innych folii, na 501 bel, uległo zniszczeniu aż 63,
powodując stratę finansową niemal 10.000 złotych. 

 Ilość 
na palecie 

KOLOR: ZIELONY 

Inwestując dodatkowe 5zł podczas
zakupu folii  potrzebnej do owinięcia
jednej beli, redukujesz ryzyko
zniszczenia przechowywanej przez
gryzonie lub ptaki. 



15, 376

followers

Wygoda, oszczędność czasu i maksymalna efektywność
w działaniu – to najważniejsze zalety najwyższej jakości
rękawów foliowych Agrirepel® Bag. Gama produktowa
wzbogacona została o innowacyjny składnik
Combirepel™, dzięki któremu jej działanie jest
kompletne. Zastosowanie rękawów pomoże ochronić
kiszonki zarówno przed szkodnikami, jak i przed
dostępem tlenu mającym negatywny wpływ na proces
kiszenia.

Rękawy foliowe Agrirepel® Bag dostępne są w różnych
rozmiarach, które bez problemu dopasować można do
indywidualnych potrzeb oraz możliwości technicznych.
Agrirepel® Bag łatwo i szybko zakłada się na tunel
maszyny workującej. Produkt jest wyrobem niezwykle
wytrzymałym, odpornym na zmienne warunki
atmosferyczne.
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KOLOR: BIAŁY
 

Rękaw nie posiada łączeń
umożliwiających przedarcie.

NOWOCZESNE PODEJŚCIE 

PRODUKTY

Szerokość  Długość  Grubość                           



15, 376

followers

Idealne rozwiązanie w celu pełnego zabezpieczenia
magazynowanych zbiorów oraz pewność, że folia nie
ulegnie zniszczeniu przez szkodniki. Decydując się na
zakup folii Agrirepel® Silo w wyjątkowy sposób zadbać
można o przechowywane pasze. Produkt wyznacza
nowe standardy na rynku, zapewniając pełne wsparcie
dla rolników oraz hodowców.

Agrirepel® Silo to jedyna na rynku folia pryzmowa, 
która jednocześnie chroni nie tylko przed szkodliwym
promieniowaniem UV, ale również przed niszczącą
działalnością ptaków oraz gryzoni.

PRODUKTY
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ZBIORY POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ 

Combirepel™ jest dodawany
podczas produkcji folii do jej
zewnętrznej warstwy  

KOLOR: ZIELONO-SZARY 
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 666 298 148
 500 449 215

HATHOR SP Z O. O.
KONTAKT@HATHOREKO.PL

UL. WŁADYSŁAWA DZIEWULSKIEGO 39
87-100 TORUŃ
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