Καταπολέμηση ενοχλητικών τυφλοποντίκων στον κήπο
St Gallen, Ελβετία, 1η Απριλίου 2021. Τι είναι πιο όμορφο από το ξύπνημα της φύσης την Άνοιξη. Πράσινα λιβάδια, λουλούδια που ανθίζουν
για πρώτη φορά, απλά η καλύτερη περίοδος του χρόνου για φανατικούς κηπουρούς. Ποιος δεν απολαμβάνει την εξοχή κατά τη διάρκεια των
Πασχαλινών διακοπών, την κηπουρική και την προετοιμασία των παρτεριών με λουλούδια και λαχανικά! Υπέροχο ειδυλλιακό περιβάλλον.
Όμως μερικοί σωροί χώματος γύρω από λαγούμια τυφλοποντίκων μπορούν γρήγορα να επισκιάσουν αυτό το ειδυλλιακό μέρος, όταν αυτοί
οι απρόσκλητοι επισκέπτες εγκαθίστανται μόνιμα στον κήπο.
Η απαλλαγή τους μπορεί να είναι μια πρόκληση, ιδιαίτερα όταν σε πολλές χώρες τα μικρά παράσιτα είναι προστατευόμενο είδος που
απαγορεύεται να πιάσει κανείς ή να σκοτώσει. Η SWISSINNO έχει για τον σκοπό αυτόν αναπτύξει μια λύση που αποτελεσματικά παρέχει
τρόπο αντιμετώπισης χωρίς κανείς να πρέπει να παραβιάζει τους νόμους και να ρισκάρει να του επιβληθεί πρόστιμο – τον SuperCat ηλιακό
απωθητή τυφλοποντίκων. Εκπέμπει ηχητικά κύματα και δονήσεις εντός μιας περιοχής 650m², που απωθούν τυφλοπόντικες (moles and voles)
μακριά.
Σε ποιες χώρες οι παγίδες τυφλοποντίκων επιτρέπονται – και πού όχι
Σε κάποιες χώρες όπως Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ολλανδία, Ρωσία, Βουλγαρία, Δανία, Σουηδία,
Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία, η χρήση παγίδων για εξόντωση τυφλοποντίκων επιτρέπεται. Αλλά δεν επιτρέπεται σε Γερμανία, Αυστρία,
Φινλανδία, Σλοβενία, Κροατία και Σερβία. Επίσης, σε κάποιες χώρες, όπως η Ελβετία, παγίδες τυφλοποντίκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
αλλά μόνο εάν οι παγίδες δεν προκαλούν στα ζώα αδικαιολόγητη/ο ταλαιπωρία/ πόνο. Αυτό σημαίνει ότι μια διάταξη παγίδας πρέπει να
σκοτώνει το ζώο γρήγορα και ανθρώπινα.
Η SWISSINNO έχει τη σωστή λύση και για αυτό. Η SuperCat παγίδα τυφλοποντίκων δεν απαιτεί δόλωμα, ενεργοποιείται από οποιαδήποτε
κατεύθυνση και σκοτώνει τους τυφλοπόντικες ακαριαία. Επιπρόσθετα, η παγίδα δεν θέτει κανέναν κίνδυνο για τον χρήστη ή τα κατοικίδια και
είναι καθαρά ορατή από απόσταση. Ο κήπος σας και η φύση επίσης προστατεύονται, καθώς δεν υπάρχει καμία χρήση δηλητηρίων ή χημικών.
Η SuperCat παγίδα τυφλοποντίκων χρησιμοποιείται στη γεωργία καθώς επίσης και από επαγγελματίες ελέγχου παρασίτων.
Διακριτική και αποτελεσματική λύση για τυφλοπόντικες
Στην πραγματικότητα, οι τυφλοπόντικες δεν είναι πραγματικά παράσιτα. Τρέφονται με έντομα και φθείρουν ρίζες μόνο όταν κατασκευάζουν
τις υπόγειες σήραγγές τους. Παρ’ όλα αυτά, οι σωροί χώματος γύρω από λαγούμια τυφλοποντίκων είναι εξαιρετικά ενοχλητικοί και οι σήραγγές
τους μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και δομική βλάβη. Στους αθλητικούς αγρούς καταστρέφουν το όμορφα διαμορφωμένο γρασίδι, στη
γεωργία μολύνουν το γρασίδι βοσκής με χώμα και αποτελούν απειλή για την υγιεινή στην εκτροφή ζώων. Συστήνεται επομένως να λαμβάνεται
προληπτική δράση εναντίων των τυφλοποντίκων· το απωθητικό και η παγίδα τυφλοποντίκων είναι ιδανικά κατάλληλα για αυτό.
Στην πραγματικότητα στους τυφλοπόντικες δεν αρέσουν οι δυνατοί θόρυβοι και οι δονήσεις στο έδαφος, οπότε η χρήση του απωθητικού
τυφλοποντίκων θα τους κρατήσει μακριά. Το SuperCat ηλιακό απωθητικό τυφλοποντίκων από τη SWISSINNO έχει ένα ηλιακό πανέλο, είναι
μια αυτοστήρικτη συσκευή και είναι πολύ απλή και αποτελεσματική στην χρήση. Αυτός ο σχεδιασμός υποστηρίζει την αειφόρο χρήση, η οποία
εγγυάται 24ωρη προστασία. Τα εκπεμπόμενα ηχητικά κύματα δεν μπορούν να ακουστούν από ανθρώπους και επομένως δεν διαταράσσουν
την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα στους κήπους. Επιπρόσθετα, η συσκευή απομακρύνει επίσης τους αρουραίους των αγρών (voles), στους οποίους
αρέσει να χρησιμοποιούν τα υπόγεια περάσματα των τυφλοποντίκων. Το ηλιακό απωθητικό τυφλοποντίκων είναι απόλυτα ασφαλές για παιδιά
και κατοικίδια.
Προστατέψτε αυτό που έχει αξία για εσάς – σε αρμονία με τη φύση
Ο σύγχρονος έλεγχος παρασίτων είναι πολύ περισσότερα από την απλή χρήση δηλητηρίων και χημικών. Εκείνοι που επιθυμούν να
προστατεύσουν τα αγαπημένα τους μέρη και να μην τα μολύνουν, βασίζονται σε περισσότερο καινοτόμες μεθόδους ελέγχου. Χάρη στην
Ελβετική εταιρεία SWISSINNO, η οποία είναι εστιασμένη στην ποιότητα, είναι ήδη διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που
προωθούν την οικολογική βιωσιμότητα και, ταυτόχρονα, καταπολεμούν τα παράσιτα αποτελεσματικά.
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