Aeda hävitavate muttide vastu võitlemine
St Gallen, 1. aprill 2021. Mis on ilusam kui looduse ärkamine kevadel. Rohelised niidud, esmakordselt õitsevad lilled, lihtsalt parim aeg aastas
innukatele aednikele. Kes ei naudiks ülestõusmispühade ajal õues aiandust ja peenarde ettevalmistamist lillede ja köögiviljadega! Imeline
idülliline ümbrus. Kuid mõned mutimulla hunnikud võivad selle idülli kiiresti hägustada, kui need kutsumata külalised aias püsivalt elama
asuvad.
Nendest vabanemine võib olla keeruline, eriti kuna paljudes riikides on väikesed kahjurid kaitstud liigid, kus on keelatud neid püüda või tappa.
SWISSINNO on seetõttu välja töötanud lahenduse, mis pakub tõhusat abinõu, ilma et keegi peaks mingeid seadusi rikkuma ja trahviga riskima
– päikeseenergial töötav mutipeleti SuperCat. See kiirgab helilaineid ja vibratsioone 650m² suurusel alal, mis ajab mutid ja mügrid ehk vesirotid
eemale.
Millistes riikides on mutipüünised lubatud - ja millistes ei ole lubatud
Mõnes riigis, nagu Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Šveits, Itaalia, Belgia, Holland, Venemaa, Bulgaaria, Taani, Rootsi, Leedu, Läti
ja Eesti, on muttide tapmiseks lubatud püüniste kasutamine. Püüniste kasutamine ei ole lubatud Saksamaal, Austrias, Soomes, Sloveenias,
Horvaatias ja Serbias. Samuti võib mõnes riigis, näiteks Šveitsis, kasutada mutipüüniseid, kuid ainult siis, kui need ei põhjusta loomadele
liigseid kannatusi. See tähendab, et lõksu klõpsatussüsteem peab looma kiiresti ja inimlikult tapma.
Ka selleks pakub SWISSINNO õiget lahendust. Mutilõks SuperCat ei vaja sööta, see aktiveeritakse mõlemast suunast ja lõks tapab muti
koheselt. Pealegi ei kujuta lõks kasutajale ega lemmikloomadele mingit ohtu ning on kaugelt selgelt nähtav. Ka teie aed ning loodus on
kaitstud, kuna seal pole mürke ega kemikaale. Mutilõksu SuperCat kasutavad põllumajandused ja ka professionaalsed kahjuritõrjurid.
Vaikne muti tõrje
Tegelikkuses pole mutid tegelikult kahjurid. Nad toituvad putukatest ja juured söövad ära vaid maa-aluste tunnelite tegemisel. Mutimulla
hunnikud on aga äärmiselt tüütud ja nende tunnelid võivad isegi struktuurseid kahjustusi tekitada. Spordiväljakutel hävitavad nad kaunilt
laotud muru, põllumajanduses saastavad söödarohtu mullaga ja ohustavad loomakasvatuses hügieeni. Seetõttu on soovitatav rakendada
muttide suhtes ennetavaid meetmeid; mutitõrjur ja mutilõks sobivad selleks ideaalselt.
Muttidele ei meeldi maas valju müra ega vibratsioon, nii et mutitõrjuri abil hoiab see olendeid eemal. SWISSINNO päikeseenergial töötav
SuperCat on päikesepaneeliga iseseisev seade ning selle kasutamine on väga lihtne ja tõhus. See disain räägib säästva kasutamise kasuks,
mis tagab ööpäevaringse kaitse. Väljutatud helilaineid inimesed ei kuule ja seetõttu ei häiri need aedade idüllilist atmosfääri. Lisaks peletab
seade ära ka mügrid, kellele meeldib kasutada muttide tunnelisüsteeme. Päikeseenergial töötav mutipeleti on lemmikloomadele ja lastele
täiesti ohutu.
Kaitske seda, mis teile on kallis - kooskõlas loodusega
Kaasaegne kahjuritõrje on palju enamat kui lihtsalt mürkide ja kemikaalide kasutamine. Need, kes soovivad oma lemmikkohti kaitsta ega
soovi neid saastada, loodavad uuendusmeelsematele kontrollimeetoditele. Tänu Šveitsi kvaliteedile orienteeritud ettevõttele SWISSINNO on
juba praegu olemas suur hulk tooteid, mis edendavad ökoloogilist jätkusuutlikkust ja samal ajal võitlevad kahjurite vastu tõhusalt.
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