
Kuşları güvenli bir mesafede tutmak için sürdürülebilir çözümler sağlıyoruz

      EMA KUŞ KONTROL



Pazar odaklı yenilik

Yiyecek, enerji ve hareketlilik için artan talepleri olan bir dünyada etkili ve uzun 

ömürlü kuş kontrolü çok önemlidir. Kuşları caydırmak için birçok geleneksel 

yöntem, hayvan dostu değildir, uzun vadede verimsizdir ve çevreye zarar verir. 

Bu yenilik gerektirir.Kuşları korkutarak semptomlarla uğraşmak yerine, EMA 

Kuş Kontrol, ticari faaliyetleri doğal çevreye entegre etmek için uzun vadeli 

çözümler üretmeye aktif olarak katkıda bulunur.

Kuş Kontrol Grubu, müşterilerine yerel duruma uyacak şekilde entegre bir kuş 

kontrol stratejisi geliştirip uygulamalarına yardımcı olur. Bu yaklaşım, birbiriyle 

bağlantılı üç ana unsurdan oluşur:

Verilerin sürekli izlenmesi ve analizi

Kuş varlığı ve davranışının veri toplanması çok önemlidir ve manuel 

raporlama veya otomatik algılama ile sağlanabilir. Toplanan verilerin analizi, 

kuş kontrol önlemlerini nasıl geliştireceği konusunda anlamlı bir fikir 

vermektedir.

Kuş Kontrol Grubu, kuşları uzak bir mesafede tutmak, daha güvenli bir 

çalışma ortamı sağlamak ve zararı önlemeye yönelik oldukça etkili bir yol   

ve yenilikçi çözümler geliştirir. Zorlu testler ve bağımsız araştırma 

enstitüleri, teknolojimizin geleneksel yöntemlere kıyasla avantajlarını 

kanıtladı. Dünya Yaban Hayatı Fonu, ürünlerimizi sektör için etkili, 

hayvansal ve çevre dostu bir alternatif sağlamak için kabul etti.

Şirketin kuruluşundan bu yana, ürünler dünya genelinde 70'den fazla ülkede 

satılmakta, çeşitli pazarlarda müşterilere tedarik edilmektedir:

Havacılık

Tarım

Petrol & Gaz

Balıkçılık & Su kültürü Sanayi siteleri & FabrikalarYeniden yaratma

Yenilenebilir enerjiEmlak

Habitat değişimi ve otomatik kuş uzaklaştırma

Bozma ve hasarın önlenmesinin en iyi yolu, kuşların bölgeye çekilmesini 

önlemektir.Kuşun yaşam alanına müdahale ederek kuşları bölgeden kaçınmaya 

zorlarız.Sürekli olarak bir tehdidin varlığı kuşlardan bir bölgeyi geri alabilir.

 Kuş kontrolörleri tarafından doğrudan müdahale

Kuşların yerleşmesini önlemek için, kuşlar tespit edildikten sonra derhal 

kovma önemlidir.Doğrudan müdahale, kuş kontrol cihazları tarafından 

otomatik veya manuel olarak yapılabilir.

Kuşları caydırmak için kuş kontrol ekibini en etkin araçlar ile donatmak 

esastır.
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Ürün kategorileri

Teknoloji

Sorunlu alanlar genellikle kuşlara temel ihtiyaçlarını yiyecek, su veya barınak 

olarak sunar. Kuşlar akıllı canlılar oldukları için, korkutma yöntemlerine 

alışmak yaygın bir olgudur. Bu sebeplerden dolayı, mevcut kuş dağılım 

yöntemleri uzun vadede genellikle etkisizdir.

Lazer, klasik teknolojiye kıyasla pek çok avantaj sunar: Kuşlar, yaklaşmakta 

olan lazer ışını fiziksel bir nesne olarak algılarlar;bu hayatta kalma içgüdüsüyle 

kuşların uçmasına neden olur. Bu sessiz bir çözümdür ve kuşlar lazer ışınına 

alışmamaktadır.

Şirket, nihai lazer ışını geliştirmek için yıllarca araştırma yaptı. Bu, 

hassas optik, filtreleme ve ışık frekanslarının bir kombinasyonu 

uygulanarak gerçekleştirildi. 

Sonuç, kuş kovmada olağanüstü bir performans.

Lazer ürünleri çevreye zarar vermeden kuşları insancıl bir şekilde kovmak için 

tasarlanmış ve test edilmiştir. Çalışmanın en güzel yolu sadece etik yollara bağlı 

kalmak değil , aynı zamanda halka rahatsızlık vermemek ve hayvan refahı 

konusunda olumlu bir üne sahip olmak müşterilerimiz için bir lisans 

bulundurmak şarttır.

Kuş Kontrol Grubu, yılda binlerce kuşu kurtarmaktan ve daha iyi bir 

çevreye katkıda bulunmaktan gurur duyuyor.

Kuş Kontrol Grubu, en son teknolojiyi üç kategoride geliştirir:

Reaktif lazer sistemleri

Nihai savunma hattını çevik bir kuş 
denetleyicisi ekibi oluşturuyor. Kuş Kontrol 
Grubu, kuş kontrol ekibinin performansını 
artırmak için araçlar geliştirmiştir.Taşınabilir 
lazer ürünleri acil müdahale için son derece 
etkili bir araçtır.

Koruyucu lazer sistemleri

Kuş kaynaklarının sorunlarını ortadan 
kaldırmakveya yeni bir düşman yaratma, bir 
bölgeyi kalıcı olarak geri kazanmanın 
yollarıdır Kuş Kontrol Grubu, kuşları otomatik 
olarak kovan bir lazer sistemi geliştirdi: 'Kuş 
noktaları'.Otomatik lazer sistemi bölgeyi günde 
24 saat, haftada 7 gün kontrol ediyor.

Raporlama ve Algılama Sistemleri

Kuşların varlığı ve davranışlarının yönetimi dışındaki 
raporlama ve algılama araçları. Verileri anlamlı 
bilgilere dönüştürerek teknoloji taktiksel kararlar 
vermeyi amaçlıyor.Etkileşimli yazılım uygulamaları, 
gerçek zamanlı geribildirimi etkinleştirir.



Ortaklarımız

Müşterilerimiz

• Student Entrepreneur of the world (CEO Steinar Henskes)

• Dutch Student Entrepreneur of the year (CEO Steinar Henskes)

• Next B2B forum, World Economic Forum, Global Shapers, winner

• Gouden kans, winner European Union financial aid

• Deloitte Technology Fast50 Rising Star

• Top 100 innovative companies of the Netherlands 2015 (2nd place)

• K50: most promising ventures with founders under age 25

• Accenture Innovation Award, finalist

• Shell LiveWIRE 2015, finalist

• Entrepreneurship Competition North Holland, finalist

• Finalist Red Herring Europe 2016

•1 of Holland’s top 100 sustainable young leaders
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