
 

Kako se znebiti krta 

St. Gallen, dne, 15. septembra 2021. Ljubitelji vrtnarjenja, kmetje in obdelovalci pokrajine, imajo skupnega 

sovražnika; krta. Krtine uničujejo idilične vrtove, športna igrišča in polja za gojenje krmnih trav. Pri slednjih, so krtine 

še posebej težavne, saj se njihova zemlje pri košnji lahko pomeša s travo in povzroči težave s silažo. To lahko 

povzroči celo bolezni pri govedu, ovcah in konjih. Zato je pomembno, da v bližini ni krtov, če pa so, pa da jih imate 

pod nadzorom, kar je najbolj učinkovito z odganjalci krtov ali pastmi. Vendar bodite pozorni če uporabljate pasti: 

ubijanje krtov je v nekaterih državah nezakonito in lahko privede do hudih kazni! 

Ali lahko ubijem krta? 

Na to vprašanje ni enotnega odgovora, saj so v nekaterih državah krti zaščitene vrste in je njihovo ubijanje 

prepovedano z zakonom. To velja na primer za Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško, Slovenijo, Srbijo in Finsko. V drugih 

državah pa obstajajo drugačna pravila, ki dovoljujejo uporabo pasti za reševanje težav s krti. Ti vključujejo Italijo, 

Belgijo, Rusijo, Bolgarijo, Dansko, Nizozemsko, Latvijo, Litvo, Estonijo, Švedsko in Veliko Britanijo. V Švici pa je 

mogoče pasti uporabiti le, če krta ubijejo hitro in na human način, ki preprečuje nepotrebno trpljenje. Zato je 

pomembno, da ste pozorni na kakovost pasti in da je zasnovana posebej za ubijanje krtov. Učinkovita Past za krte 

SuperCat podjetja SWISSINNO je za to idealna.  Enostavno jo namestite v tunel, past deluje v obe smeri in ubije 

krta hitro in zanesljivo brez trpljenja. Past ne vsebuje vabe in se aktivira z obeh dveh smeri. Past ne predstavlja 

nobene nevarnosti za otroke, hišne ljubljenčke itd. in je vidna od daleč. Zaščitena je tudi narava, saj past ne vsebuje 

nobenih kemikalij ali strupov. Je tudi prva izbira pri komercialni uporabi zatiranja krtov na vrtovih, travnikih in poljih.  

Pasti ki krta ne ubijejo, ne priporočamo 

Morda se sliši protislovno, da je zaradi dobrega počutja živali bolje ubiti, kot pa jih imeti žive ulovljene in zaprte v 

kletko. Vendar pa lovljenje živih krtov ni priporočljivo in zahteva precejšen napor. Komercialno dostopne pasti za 

žive krte so ozke plastične cevi, ki jih je treba v predor namestiti zelo previdno, uspešnost ulova pa je precej nizka. 

Ko so enkrat ujeti v plastični cevi, živalsko krzno postane mokro od urina, vdihavajo vlago in znoj, to pa lahko privede 

do podhladitve. Ujete živali so prav tako izpostavljene hudemu stresu in v pasti preživijo le nekaj ur. Za uporabnika 

to pomeni, da je past potrebno pregledati vsake 3-4 ure in ujete takoj odstraniti. Tudi če je lov uspešen, ostaja 

vprašanje, kaj storiti z ujetim krtom? Odstranjevanje krtov na drugo posest je dovoljeno le s soglasjem ustreznega 

lastnika.  

Učinkovito odženite krte z zvočnimi valovi in vibracijami 

Če se želite znebiti krtov, ne da bi jih ubili, se odločite za čim bolj zanesljivo metodo. Domača sredstva kot so 

raztopine iz kopriv, pasja dlaka, peleti iz naftalina, eterična olja, mačji iztrebki, česen itd., so začasna rešitev za 

odganjanje krtov s pomočjo močnih vonjav. Njihova učinkovitost je zelo omejena: krti zaprejo okužene predore in 

izkopljejo nove, zdravljenje pa morate ponoviti z domačimi pripravki, veliko jih ima slab učinek ali pa so brez učinka. 

Zvočni odganjalci, ki jih je mogoče uporabljati neprekinjeno, 24 ur na dan, 356 dni na leto, so veliko bolj učinkoviti. 

Solarni odganjalec krtov podjetja SWISSINNO je kakovosten primer le teh, deluje v polmeru pribl. 650 m2 in vsakih 

40 sekund oddaja zvočne valove in vibracije, ki odganjajo škodljivce kot so krti in voluharji, ne da bi jih pri tem 

poškodoval. Je 100% varen za živali, čeprav jim je zelo moteč. Integrirana baterija za ponovno polnjenje in solarna 

plošča zagotavljata 24 urno zaščito. Odganjalci krtov so popolnoma primerni tudi za preventivno uporabo, saj so 

emitirani zvoki, ki jih naprava oddaja neslišni ljudem in hišnim ljubljenčkom. Tako lahko krte za vedno odženete na 

živalim prijazen način, brez uporabe strupov. Edina slabost te naprave je, da se lahko živali navadijo teh zvokov, 

kar pa ne omogoča 100% jamstva za uspeh.  
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