Bekämpning av förödande mullvadar i trädgården
St Gallen, 1:a april 2021. Finns det något vackrare än när våren vaknar till liv? Gröna ängar och blommor som slår ut i blom, det är helt enkelt
årets höjdpunkt för många trädgårdsentusiaster. Alla älskar vi väl att spendera tid utomhus under påskhelgen, i trädgården med våra
grönsaksodlingar och blomsterbäddar! Men när oinbjudna gäster så som mullvadar dyker upp, kan ett par mullvadshögar snabbt förstöra
dessa annars underbara och idylliska omgivningar.
Att bli av med mullvadar kan vara en utmaning, särskilt i många länder där skadedjuren är en skyddad art och det är förbjudet att fånga eller
döda dem. SWISSINNO har därför utvecklat en effektiv lösning på problemet, utan att du behöver bryta lagen och riskera böter. SuperCat
Soldriven Mullvads- och Sorkskrämma. Den avger ljudvågor och vibrationer med en radie på 650m², vilket effektivt driver bort både mullvadar
och sorkar.
I vilka länder är mullvadsfällor tillåtna – och i vilka är de inte det?
I vissa länder, som Frankrike, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Italien, Belgien, Nederländerna, Ryssland, Bulgarien, Danmark, Sverige,
Litauen, Lettland och Estland, är användning av fällor som dödar mullvadar tillåtet. Men i Tyskland, Österrike, Finland, Slovenien, Kroatien
och Serbien är fällorna inte tillåtna. Dessutom har vissa länder, som Schweiz, bestämt att fällor enbart får användas om djuret inte lider i
onödan. Detta betyder att en snäppfälla måste döda djuret snabbt och humant.
SWISSINNO har tagit fram en lösning för det här också. SuperCat Mullvadsfälla kräver inget lockbete, aktiveras från båda håll, och dödar
mullvaden omedelbart. Dessutom är fällan helt ofarlig för människor och husdjur, och syns väl på håll. Din trädgård och naturen skyddas
också, eftersom fällan inte kräver varken gifter eller kemikalier. SuperCat Mullvadsfälla används inom jordbruk och av professionella
skadedjursbekämpare.
Tyst mullvadslösning
Egentligen är mullvadar inte ens riktiga skadedjur. De äter mest insekter, och förstör bara rötter när de gräver sina underjordiska tunnlar. Men
mullvadshögar är extremt irriterande och tunnlarna kan till och med orsaka strukturella skador. På sportfält förstör de vackert utlagda
gräsmattor, inom jordbruk kan de förorena fodergräs med jord, och de är ett stort hot mot hygien inom djuruppfödning. Det rekommenderas
därför att vidta förebyggande åtgärder mot mullvadar; mullvadsskrämman och mullvadsfällan är perfekt lämpade för detta.
Mullvadar tål inte höga ljud och vibrationer i marken, så genom att använda mullvadsskrämman håller du dem borta från din egendom.
SuperCat Soldriven Mullvads- och Sorkskrämma från SWISSINNO har en solcellspanel och är en fristående enhet som är väldigt enkel och
effektiv att använda. Denna design är mycket hållbar, och garanterar skydd dygnet runt. De utsända ljudvågorna kan inte höras av människor,
och därför stör de dig inte i din trädgårdsidyll. Dessutom skrämmer enheten även bort sorkar, som gärna använder sig av mullvadarnas
tunnelsystem. Den soldrivna skrämman är helt ofarlig för husdjur och barn.
Skydda det du bryr dig om – i harmoni med naturen
Modern skadedjursbekämpning är mycket mer än bara gift och kemikalier. De som vill skydda sina favoritplatser utan att förorena naturen
litar på mer innovativa bekämpningsmetoder. Tack vare det schweiziska kvalitetsinriktade företaget SWISSINNO finns redan ett flertal
produkter som främjar ekologisk hållbarhet och som samtidigt klarar av att bekämpa skadedjur på ett effektivt sätt.
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