Uzaklaş ve bahçedeki zararlıları kontrol et
St.Gallen, 1 Nisan 2021. İlkbaharda doğanın uyanmasından daha güzel ne olabilir ki. Yeşil çayırlar, görünen ilk çiçekler ve bahçıvanlar için
yılın en güzel hobi zamanı başlar. Birçoğu Paskalya tatillerini bahçelerini işleyerek, çiçek ve sebze toprağını hazırlayarak dışarıda geçirir.
Harika bir sevgi. Ancak bazı köstebek tepeleri ile bu cennet hızla bozulabilir. Çünkü davetsiz misafirler bahçeye kalıcı olarak yerleşmeyi
severler.
Bunlardan tekrar kurtulmak zor olabilir, çünkü birçok ülkede küçük zararlılar diğer türler tarafından korunur ve yakalanamaz veya öldürülemez
hale gelebilir. Bu nedenle SWISSINNO, kanunları çiğnemeden ve para cezası riskine girmeden etkili bir çözüm sağlayan bir formül geliştirdi;
güneş panelli köstebek dağıtıcısı SuperCat. Bu, 650m²'lik bir yarıçap içinde ses dalgaları ve titreşimler göndererek hem zararlıları hem de
fareleri uzak tutar.
Hangi Ülkelerde Köstebek Tuzağına İzin Verilir veya Verilmez?
Fransa, İspanya, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya, Belçika, Hollanda, Rusya, Bulgaristan, Danimarka, İsveç, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi
bazı ülkelerde, öldürmek için köstebek tuzağı kullanımına izin verilmektedir. Ancak Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Hırvatistan ve
Sırbistan'da böyle değildir. Ek olarak, İsviçre gibi bazı ülkelerde köstebek tuzakları kullanılabilir, ancak sadece hayvanlar bunlardan zarar
görmemelidir. Bu, kurulan bir kapanın hızlı ve hayvan dostu bir şekilde öldürmesi gerektiği anlamına gelir.
Bunun için de SWISSINNO doğru çözümlere sahiptir. SuperCat köstebek tuzağı yem gerektirmez, her iki taraftan erişilebilir ve tuzağa düşmüş
köstebekleri anında öldürür. Tuzak, kullanıcı veya evcil hayvanlar için herhangi bir tehlike oluşturmaz ve belli bir mesafeden açıkça görülebilir.
Zehirlerin veya kimyasalların kullanılması gerekmediğinden bahçe ve doğa da korunmaktadır. SuperCat köstebek tuzağı profesyonel haşere
kontrolörlerinde, avcılar tarafından ve ayrıca tarım alanında kullanılır.
Gürültü Kirliliği Yapmayan Köstebek Tuzağı
Zararlılar aslında isimleri gibi zararlı değillerdir. Yeraltı tünellerini oluştururken böceklerle beslenirler ve yalnızca kök yerler. Bununla birlikte,
köstebek tepeleri can sıkıcıdır ve hatta hasara neden olabilir. Spor sahalarında güzelce düzenlenmiş çimleri yok ederler, tarımda yem olarak
kullanılan otları toprakla kirletirler ve hayvan yetiştiriciliğinde hijyen için bir tehdit oluştururlar. Bu nedenle, zararlılara karşı önleyici tedbirlerin
alınması tavsiye edilir ve köstebek kovucu veya köstebek tuzağı bunun için en uygun olanıdır.
Yer altındaki yüksek sesler ve titreşimler, zararlılar için son derece rahatsız edicidir ve onları uzak tutar. Cihaza bağlı olarak uygulama çok
basit ve verimlidir. SWISSINNO'nun solar köstebek dağıtıcısı SuperCat bir güneş paneline sahiptir ve bağımsız olarak kullanılabilir. Bu özellik,
24 saat korumayı garanti eden sürdürülebilir kullanım sağlar. Yayılan ses dalgaları insanlar tarafından duyulamaz ve bu nedenle bahçedeki
cennetinizi bozamaz. Cihaz ayrıca tünel sistemlerini kullanmayı seven tarla farelerini de korkutuyor. Güneş panelli köstebek kovucu, evcil
hayvanlar ve çocuklar için kesinlikle güvenlidir.
Sizin İçin Değerli Olanı Doğa ile Uyum İçinde Koruyun
Modern haşere kontrolü, zehir ve kimyasalların kullanımından çok daha fazlasıdır. En sevdikleri alanları korumak isterken onları zehirlemek
istemeyenler, daha yenilikçi kontrol yöntemlerine güveniyor. İsviçre'nin kaliteli şirketi SWISSINNO sayesinde, ekolojik sürdürülebilirliği teşvik
eden ve aynı zamanda zararlılarla etkin bir şekilde mücadele eden çok sayıda ürün var.
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