V boju proti krtom ki uničujejo vaš vrt
St Gallen, 1 aprila 2021. Kaj je lepšega spomladi kot narava, ki se prebuja. Zeleni travniki, cvetenje prvih rož in rastlin, za ljubitelje vrtnarjenja
pa je enostavno to najboljši čas v letu. Kdo si med velikonočnimi prazniki ne uredi vrta ali pripravi gredic z rožami in zelišči, ter preživi prosti
čas v naravi? To idilo pa lahko kar hitro pokvarijo kupi zemlje in luknje v travnikih in vrtovih, ki nastanejo zaradi krtov.
Znebiti se krtov, je velik izziv, saj je njihovo lovljenje in ubijanje prepovedano v mnogih državah po svetu. V podjetju SWISSINNO smo zaradi
tega, razvili rešitev in sicer izdelek solarni odganjalec krtov, ki ne poškoduje krta in ne krši nobenega zakona. Oddaja zvočne valove in
vibracije na območju 650 m2 , ki učinkovito odženejo krte, pa tudi voluharje.
V nekaterih državah je lovljenje krtov dovoljeno, v nekaterih ni.
V določenih državah so pasti za krte dovoljene, vendar samo v primeru, če živali ne povzročajo trpljenja. To pomeni, da mora past ubiti krta
hitro in humano.
Takšna past v asortimanu podjetja SWISSINNA je Supercat past za krte, ki ne vsebuje vabe, se aktivira s poljubne smeri in ubije krta takoj.
Past ne predstavlja nobene nevarnosti za otroke, hišne ljubljenčke itd. in je vidna od daleč. Zaščitena je tudi narava in vaš vrt, saj past ne
vsebuje nobenih kemikalij ali strupov.
Tiha rešitev
V resnici krti pravzaprav niso škodljivci. Prehranjujejo se z žuželkami in korenine pojedo le pri izdelavi podzemnih rovov. Krtine so izjemno
moteče, med kopanjem podzemnih rovov, objedajo korenine rastlin, kar vodi v njihov propad. Na športnih igriščih lahko uničijo ravno travnato
površino, v kmetijstvu lahko onesnažijo krmno travo in s tem ogrozijo higieno v reji živali. Zato je potrebno preventivno ukrepati proti krtom in
temu je namenjen solarni odganjalec krtov.
Dejstvo je, da krti ne marajo hrupa in vibracij pod zemljo, zato jih z odganjalcem krtov uspešno odženete. SWISSINNOV solarni odganjalec
krtov je izjemno učinkovit in zelo enostaven za uporabo. Zaradi solarne plošče zagotavlja 24-urno zaščito. Emitirani zvoki, ki jih naprava
oddaja so neslišni ljudem in hišnim ljubljenčkom. V vednost, ta naprava odganja tudi voluharje in je popolnoma varna.
Zaščitite kar imate radi – v sožitju z naravo
Sodobno zatiranje škodljivcev je veliko več, kot pa samo uporaba strupov in kemikalij. Tisti, ki želijo zaščititi svoja najljubša mesta in jih ne
onesnažiti, se zanašajo na bolj inovativne metode zatiranja in nadzora nad škodljivci. Zahvaljujoč podjetju SWISSINNO, je na trgu veliko
kvalitetnih izdelkov ki so učinkoviti in hkrati okolju prijazni.
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