
 

Kā atbrīvoties no kurmjiem 

Sanktgallenē 15.09.2021.gadā dārzkopības entuziastus, lauksaimniekus un ainavu arhitektus saista kopīga 

problēma: kurmji. To veidotie rakumi iznīcina idilliskos dārzus tikpat ievērojami kā sporta laukumus, tāpat arī laukus 

lopbarības zālaugu audzēšanai – šajā gadījumā kurmju rakumi var atstāt  ietekmi, jo pļaušanas laikā augsne var 

sajaukties ar zāli, radot problēmas ar skābbarību.  Šīs problēmas dēļ, liellopi, aitas un zirgi var saslimt, tāpēc 

svarīgāk turēt kurmjus nost no šīm vietām vai spēt to izkontrolēt – to visefektīvāk var izdarīt ar atbaidītājiem vai 

slazdiem. Tomēr ziniet, ka kurmju iznīcināšana dažās vietās ir nelikumīga un par to var pat būt bargi sodi. 

Vai es varu nogalināt kurmi? 

Šim jautājumam nav vienas atbildes, jo dažās valstīs kurmji ir aizsargājamas sugas, un to nogalināšana ir aizliegta. 

Tas attiecas, piemēram, uz Vāciju, Austriju, Horvātiju, Slovēniju, Serbiju un Somiju. Tomēr citās valstīs ir atšķirīgi 

likumi, kas atļauj izmantot slazdus, lai risinātu problēmu ar kurmjiem. Šo valstu vidū ir Itālija, Beļģija, Krievija, 

Bulgārija, Dānija, Nīderlande, Latvija, Lietuva, Igaunija, Zviedrija un Lielbritānija. Tikmēr Šveicē slazdi kurmju 

iznīcināšanai var tikt izmantoti tikai tad, ja tie nobeidz kurmi ātri un humāni, pasargājot no nevajadzīgām ciešanām. 

Tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību slazda kvalitātei un būt drošiem par to, ka tie ir izstrādāti specifiski kurmju 

iznīcināšanai. Efektīvais kurmju slazds SuperCat no SWISSINNO ir ideāls šim nolūkam. Tas ir viegli uzstādāms, 

novietojot un sagatavojot to tunelī starp kurmju rakumiem, slazds darbojas abos virzienos un, kad tiek aktivizēts, tas 

nogalina kurmi ātri, mazinot jebkādas ciešanas. SuperCat darbojas bez jebkādas ēsmas, tādējādi nekas nevar 

stāties ceļā slazda elastīgai un ne-toksiskai izmantošanai. Tā ir arī pirmā izvēle kaitekļu apkarošanā komerciālos 

nolūkos, lai efektīvi kontrolētu kurmjus dārzos, zālājos un uz laukiem. 

Kurmjus noķert dzīvus slazdā nav ieteicams 

Tas var likties pretrunīgi, ka dzīvnieku labklājības dēļ to ir labāk nogalināt, nevis notvert radījumu dzīvu. Lai nu kā,  

dzīvu kurmju tvarstīšana nav ieteicama un prasa  ievērojamu piepūli.  Tirdzniecībā  pieejamie dzīvo kurmju slazdi  

ir šauras plastmasas caurules, kuras kurmju izraktajā ceļā ir jāuzstāda ļoti rūpīgi, tomēr to efektivitāte ir diezgan 

zema. Nonākot plastmasas slazdā, kurmja kažoks izmirkst ar urīnu , tas elpo mitrumu un sviedrus, kas ātri var 

izraisīt hipotermiju.  Noķertais dzīvnieks ir pakļauts augstam stresa līmenim un slazdā izdzīvos vien pāris stundas. 

Tas nozīmē, ka slazdi ir jāpārbauda ik pa 3-4 stundām un tad tie uz nakti  ir jānovāc. Ja arī viss izdodas pēc plāna 

un kurmi sagūsta, jautājums ir, ko darīt ar slazdā nonākušo dzīvnieku? Izlaist to citā īpašumā būtu iespējams tikai 

ar tā īpašnieka atļauju.  

Kā efektīvi padzīt kurmjus ar vibrāciju un skaņas viļņiem 

Ja vēlaties apkarot kurmjus, tos nenogalinot, jāizvēlas pēc iespējas uzticamāka metode. Mājas līdzekļi, piemēram, 

nātru ūdens, suņu spalva, ēteriskās eļļas, kaķu izkārnijumi, ķiploki u. c., tiem ir spēcīga smaka un tiek izmantota, lai 

atbaidītu kurmjus. Tomēr to efektivitāte ir ierobežota: kurmji pamet vecās alas un tā vietā izrok jaunas, un jums ir 

jāatkārto šī metode ar mājas līdzekļiem un visbiežāk tai būs maza vai nebūs nekādas ietekmes uz kurmjiem.  

Skaņas un vibrācijas atbaidītājus, kurus var izmantot neierobežoti, 24 stundas dienā, 365 dienas gadā, ir daudz 

efektīvāks. Solar Mole Repeller no SWISSINNO ir kvalitatīva un efektīa ierīce - tā darbojas rādiusā 650 m ² un 

izstaro skaņas viļņus un vibrācijas ik pēc 40 sekundēm, kas atbaida kurmjus un citus grauzējus, neizraisot nekādas 

traumas. Tas ir 100% dzīvniekiem drošs. Iebūvētā uzlādējamā baterija un saules enerģijas panelis nozīmē, ka tas 

darbojas pilnīgi neatkarīgi. Kurmju atbaidītāji ir lieliski piemēroti arī profilaktiskai lietošanai, jo tiem nav negatīvas 

ietekmes uz mājdzīvniekiem vai cilvēkiem, un kurmji vienkārši izvairās no ierīces aptverošās teritorijas. Tādā veidā 

var padzīt dzīvniekus draudzīgā veidā, neizmantojot nekādas indes. Vienīgais trūkums ir tas, ka dzīvnieki var pierast 

pie fona trokšņa, un tāpēc nav 100% panākumu garantijas. 
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