Myyrät aiheuttavat suurimmat vahingot pellossa sekä puutarhassa
Lakastuneet kasvit, kuihtuneet varret, kuolleet puut kertovat usein myyrien tekemästä tuhosta. Samaan sarjaan kuuluvat myös
peltohiiret, peltomyyrät sekä metsämyyrät. Maallikon on usein vaikea erottaa näitä jyrsijöitä toisistaan. Jos hiiret pesiytyvät
puutarhaan tai peltoon, lisääntyvät ne nopeasti, ja niistä on vaikea päästä eroon. Miten näistä hankalista jyrsijöistä voi sitten
päästä eroon? Tehokkain ja ekologisin ratkaisu on ultraäänellä ja hiiriansoilla varustettu karkotin ja loukku.
Hiirikannan leviäminen ja lisääntyminen
Jotta hiirikannan voisi hävittää tehokkaasti, tulee ensin ymmärtää, miten hiiret elävät. Talvella jyrsijät eivät lisäänny. Monet
eläimet kuolevat talvella, joten keväällä hiirten määrä on pieni. Tilanne muuttuu nopeasti, kun koittaa leuto sää ja luonto alkaa
herätä eloon. Haasteellisia alueita ovat peltojen ja puutarhojen reuna-alueet, missä on tiheä kasvusto. Siellä jyrsijät saavat olla
rauhassa, eivätkä ihmiset tai muut viholliset häiritse niitä.
Ellei hiirikantaa huomaa eikä sitä hävitetä välittömästi, kasvaa hiirten määrä muutamassa viikossa suureksi, ja viimeistään
kesällä on tietyissä paikoissa säännönmukaisesti suuri määriä hiiriä. Myyrät puolestaan lisääntyvät maaliskuusta lokakuuhun
ja saavat tuona aikana 3-4 kertaa keskinmäärin viisi poikasta. Jyrsijöiden valtaamassa pellossa saattaa olla kesän aikana
jopa 500 eläimen populaatio yhtä hehtaaria kohden. Tällöin jyrsijöiden hävittäminen on mahdollista enää rajoitetusti.
Tarkkaile – myyrävaltaus tulee todeta ajoissa
Jotta jyrsijämäärästä ei tule kovin suurta, tulee tilanteeseen puuttua ajoissa ja toimia nopeasti. Suosittelemme, että laitat jo
varhain keväällä suojaisille paikoille ansoja. Puutarhassa tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi pensaat ja pensasaidat.
Pyydystettyjen jyrsijöiden määrä antaa osviittaa jyrsijöiden määrästä. Peltopuolella ansoja kannattaa laittaa pellon ja metsän
reuna-alueisiin, joita ei viljellä. Myyräkanta leviää juuri näillä alueilla. Kontiaiset suosivat peltomyyrien ja peltohiirien alueita.
Pienimmät jyrsijät käyttävät myyrien tekemiä tunneleita. Kontiainen on lihansyöjä, ja se tuhoaa pieniä hiiriä, eikä se pane
pahakseen, että hiiret käyttävät sen pitkiä tunnelikäytäviä. Myyrät ulottuvat tunneleitaan pitkin kasvien juuriin asti ja syövät
kasvit.
Kontiaisten ja myyrien hävittäminen
Jotta voit suojata hyötyalueet kontiaisten ja peltomyyrien tuhoilta, kannattaa laittaa alueelle jyrsijäkarkotin.
Jyrsijäkarkotin lähettää ultraääntä sekä värinähälytyksiä, jotka häiritsevät eläimiä. Laite ei tarjoa 100%:n suojaa, mutta ellei
myyrille ole muuta paikkaa, yrittävät ne vallata myös suojatun paikan. Jokainen tuholaistorjuntalaite on erilainen vaikutuksen ja
tehokkuuden mukaan. Sveitsiläinen laatuyritys SWISSINNO tarjoaa vedenkestävän MYYRÄKARKOTIN AURINKOPANELILLA,
jonka tehokas vaikutusalue on 650 neliötä. Siinä on myös aurinkokenno, joka lataa laitteen akun, ja antaa suojan 24 tunnin
ajaksi. Tämä laite karkottaa sekä kontiaiset että myyrät.
Karkotin ilman myrkkyä ja kemikaaleja
Myrkkysyöttien ja myrkkykaasun käyttämistä arvostellaan usein siksi, että karkotin vaarantaa myös muita eläimiä.
Myyräkarkottimissa nykyään on yhä vähemmän sallittuja kemikaaleja. Peltojen vieressä on usein käyttämättömiä alueita ja
metsikköjä, joista myyräkanta lähtee leviämään viljeltyille pelloille. Kontiaisen tappaminen on Saksassa, Itävallassa, Puolassa
ja Suomessa kiellettyä, joten karkottimissa voi käyttää ainoastaan ultraääntä ja värinäkarkotinta. Muissa EU-maissa saa myyriä
tuhota. Siksi SWISSINNON myyräloukku SuperCAT sopii tarkoitukseen parhaiten. Myyriä sitä vastoin voi tuhota ilman
rajoituksia myös mekaanisella myyräloukulla. Myyräloukut tulee tosin asentaa jo keväällä paikoilleen, sillä muutoin myyräkanta
kasvaa niin nopeasti, ettei loukkuja edes ehdi tyhjentää. Tämä pätee varsinkin suuriin peltoihin, kun taas puutarhassa tilanne
on yleensä selvästi yksinkertaisempi. Myyränloukku SuperCat upotetaan myyrän tunneliin. Loukku sopii myös peltomyyrien,
peltohiirien sekä metsämyyrien hävittämiseen. Loukku toimii ilman myrkkyä eikä tarvitse syöttiä.
Luonnolliset ja ympäristöä säästävät ratkaisut tuholaistorjuntaan
SWISSINNO tarjoaa sekä kontiaisten että myyrien torjuntaan innovaation ja nykyaikaisen tekniikan, joihin ei tarvita kemikaaleja
eikä myrkkyjä. Lisäksi SWISSINNO tarjoaa myös muiden tuholaisten kuten rottien, näätien, hyönteisten, etanoiden
hävittämiseen ekologisia ratkaisuja, jotka sopivat yhteen luonnon kanssa ja toimivat vieläpä tehokkaasti.
Näin voidaan suojata ihmisten tarvitsemia alueita sekä pitää yllä luonnollista tasapainoa, jotta eläimet välttyvät turhalta
kärsimykseltä. Jatkuva tuotekehitys sekä tarjolla olevien tuotteiden parantaminen takaavat kestävän tuholaistorjunnan, joka
vastaa ympäristö- ja eläinsuojelun standardeja.
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