Boj proti ničivým krtkům na zahradě
St. Gallen, 1. dubna 2021. Co je krásnější než probuzení přírody na jaře. Zelené louky, poprvé kvetoucí květiny, prostě
nejlepší období roku pro vášnivé zahradníky. Kdo si o velikonočních svátcích nechce užít venku, zahradničení a přípravu
záhonů s květinami a zeleninou! Nádherné idylické prostředí. Ale několik krtinců může tuto idylu rychle zatemnit, když se tito
nezvaní hosté trvale usadí na zahradě.
Zbavit se jich může být náročné, zejména proto, že v mnoha zemích jsou malí škůdci chráněným druhem, kde je zakázáno je
chytat nebo zabíjet. Společnost SWISSINNO proto vyvinula řešení, které účinně poskytuje nápravu, aniž by někdo musel
porušovat jakékoli zákony a riskovat pokutu – solární odpuzovač krteků SuperCat. Vydává zvukové vlny a vibrace na ploše
650m², což vyhání krtky a hraboše pryč.
Ve kterých zemích jsou povoleny pasti na krtky - a kde nejsou
V některých zemích, jako je Francie, Španělsko, Spojené království, Švýcarsko, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Rusko, Bulharsko,
Dánsko, Švédsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko, je použití pastí pro zabíjení krtků povoleno. Nejsou povoleny však v Německu,
Rakousku, Finsku, Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku. V některých zemích, například ve Švýcarsku, lze pasti na krtky použít,
ale pouze v případě, že pasti nezpůsobí nepřiměřené utrpení zvířat. To znamená, že nastavení lapače musí zvíře rychle a
humánně zabít.
SWISSINNO má i pro toto správné řešení. Lapač krtků SuperCat nevyžaduje návnadu, aktivuje se z kteréhokoli směru a
okamžitě zabije krtky. Lapač dále nepředstavuje žádné nebezpečí pro uživatele či pro domácí zvířata a je dobře viditelný z
dálky. Vaše zahrada a příroda jsou také chráněny, protože nepoužíváte jedy ani chemikálie. Lapač krtků SuperCat se používá
v zemědělství a také profesionálními deratizátory.
Tiché molové řešení
Ve skutečnosti nejsou krtci ve skutečnosti škůdci ve smyslu pojídání kořenů rostlin. Živí se hmyzem a kořeny žerou pouze při
vytváření podzemních tunelů. Krtiny jsou však extrémně nepříjemné a jejich tunely mohou dokonce způsobit poškození ploch
a záhonů. Na sportovních hřištích ničí krásně založenou trávu, v zemědělství kontaminují pícní trávu půdou a jsou hrozbou
pro hygienu při chovu zvířat. Proto je vhodné podniknout preventivní opatření proti krtkům; odpuzovač krtků a lapač krtků jsou
k tomu ideální.
Faktem je, že krtci nemají rádi hlasité zvuky a vibrace v zemi, takže pomocí odpuzovače krtků udržíte tyto tvory pryč. Solární
odpuzovač krtků SuperCat od společnosti SWISSINNO má solární panel a je samostatným zařízením a jeho použití je velmi
jednoduché a efektivní. Tento design hovoří ve prospěch udržitelného používání, které zaručuje 24hodinovou ochranu.
Vyzařované zvukové vlny nemohou lidé slyšet, a proto nenarušují idylickou atmosféru zahrad. Kromě toho zařízení také děsí
hraboše, kteří rádi používají tunelové systémy krtků. Solární odpuzovač krtků je absolutně bezpečný pro domácí mazlíčky a
děti.
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