
Во борба против кртовите кои ја уништуваат вашата градина

Сент Гален, 1 април 2021.

Што е поубаво од будењето на природата напролет.Зелените ливади или расцветувањето на првите цвеќиња-за љубителите на
градинарството тоа е едноставно најубавиот период од годината.Кој од нас не ужива во уредување на својата градина или
припремање на цветните леи со цвеќиња и билки за време на велигденските празници или поминување на слободното време во
природа?Прекрасна идилична околина.Меѓутоа, оваа идила брзо може да ја расипат купчиња земја и ископани дупки во
ливадите и градините кои се дело на кртови.

Ослободувањето од кртовите може да биде вистински предизвик, особено затоа што во многу земји ширум светот е забрането
да се фаќаат или убиваат.Поради тоа, компанијата SWISSINNO пронајде ефикасно решение и разви нов производ – соларен
истерувач на кртови, кој не нанесува штета на кртовите и не крши ниту еден закон.Овој уред испушта звучни бранови и вибрации
на површина од 650м2, со што ефективно ги оддалечува кртовите, но и полјанките.

Во некои земји, ловот на кртови е дозволен, а во некои не е. Во одредени земји, стапици за кртови се дозволени, но само ако тие
не предизвикуваат страдање и болка кај животните.Тоа значи дека таквите стапици мора брзо и хумано да го убијат кртот.

Таква стапица во палетата на производи SWISSINNO е стапицата за кртови Supercat, која не содржи мамка, се активира од која
било насока и веднаш го убива кртот.Стапицата не претставува опасност за деца или домашни миленици, а се забележува
оддалеку.Природата и вашата градина се исто така заштитени затоа што стапицата не содржи никакви хемикалии или отрови.

Тивко решение

Теоретски, кртовите всушност и не се штетници бидејќи тие се хранат со инсекти и јадат корени само кога ги прават своите
подземни тунели.Сепак, тоа ги прави крајно вознемирувачки животни кои при подземното копање на тунели ги јадат корените на
растенијата и предизвикуваат нивно структурно оштетување.На спортските терени тие ја уништуваат убаво поставената тревна
површина, во земјоделството ги контаминираат фуражните култури со земја и претставуваат закана за хигиената во
сточарството.Затоа се препорачува да се преземат превентивни мерки против нив, а токму тоа е и намената на соларниот
истерувач на кртови.

Факт е дека кртовите не сакаат бучава и подземни вибрации, па можете успешно да ги избркате со уредот за заштита од
кртови.Соларниот истерувач на кртови на SWISSINNО е исклучително ефикасен и многу лесен за употреба, бидејќи обезбедува
24-часовна заштита благодарение на сончевиот панел.Звуците што ги испушта уредот се нечујни за луѓето и за домашните
миленици. Дополнителна придобивка е што овој уред исто така ги одбива полјанките(полските глувци) и е потполно безбеден.

Заштитете го она што го сакате - во хармонија со природата

Современата контрола на штетници е многу повеќе од само користење на отрови и хемикалии. Оние кои сакаат да ги заштитат
своите омилени места и да не ги контаминираат, се потпираат на поиновативни методи на спречување на
штетниците.Благодарение на компанијата SWISSINNO на пазарот постојат голем број на квалитетни производи кои истовремено
се и ефективни и еколошки прифатливи.
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