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KRTINCŮM
ZVONÍ HRANA
Jedinečnost Rodenatoru spočívá v tom, jak jednoduše a rychle dokáže
eliminovat konkrétního škůdce včetně likvidace rozsáhlého systému
vybudovaných nor, a to vše bez pomoci toxických látek.

R

odenator je bezkonkurenční systém řízené likvidace škůdců, kteří
žijí v podzemních norách. V našich
podmínkách je to především krtek, hraboš polní, hryzec, krysy a jiní podzemní
škůdci.
Jak Rodenator funguje?

Princip fungování tohoto systému je
velmi snadný. Základem úspěšnosti
eliminace je v první řadě přesné zmapování výskytu daného škůdce na pozemku. Předem určené chodby škůdce
se naplní kalibrovanou směsí kyslíku
a propan-butanu, následně dojde k řízenému zapálení této směsi a vzniká
rázová vlna, která eliminuje škůdce.
Zároveň dochází k destrukci daného
podzemního systému škůdce. Efektivní,
jednoduché a rychlé. Videa zachycující
aplikaci jsou k vidění na našem webu
www.rodenator.cz.

Jaké jsou výhody systému
Rodenator?

Rodenator, jako jediný, nabízí velmi efektivní způsob likvidace škůdců, nepoužívá
žádné toxické látky a jedy. Neohrožuje na
životě ostatní zvířata tím, že nenarušuje
potravní řetězec. Jeho použití je velmi
jednoduché, efektivní, humánní, ekologické a působí preventivně.
Pro koho je Rodenator určen?

Rodenator je určen pro všechny, kteří
chtějí se škůdci bojovat především efektivně a ekologicky.

Efektivní, jednoduché a rychlé...
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Výborné výsledky při práci se systémem
Rodenator zaznamenali golfová hřiště,
která Rodenator používají systematicky
v rámci standardní údržby svých greenů.
Nezničí mi to hřiště?

To je otázka, kterou nám greenkeepeři
kladou často. Je potřeba říci, že k částečnému narušení trávníků může dojít.
Ale v okamžiku, kdy situaci nebudou řešit, škůdci jim způsobí škody ještě mnohem větší. V  úvodu jsme zmiňovali, že
Rodenator je systém řízené eliminace
– likvidace, a to znamená, že celý pro-
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ces se dá velmi dobře regulovat. Z vlastních zkušeností víme, že trávník se velmi
rychle zregeneruje.
Je to humánní?

To je druhá nejčastější otázka. Ano, humánní to je, jelikož k likvidaci škůdce dochází okamžitě. V  případě, že použijete
pasti, jedy, gely apod., není to humánní
způsob, jelikož škůdce umírá až několik
dnů. Nehledě na to, že pokud se dostane do potravního řetězce, jsou na životě
ohrožena ostatní zvířata.
Je to bezpečné?

Rodenator je vybaven trojím bezpečnostním systémem, který zabraňuje náhodnému zapálení plynů a zpětnému zášlehu. Naše společnost velmi dbá na dobré
zaškolení koncových uživatelů systému
Rodenator.
Můžu si stroj koupit?

Ano, naše společnost prodává stroje
a potřebné příslušenství včetně bezpečnostního vybavení. Našim zákazníkům
jsme schopni nabídnout i financování

prostřednictvím úvěrových společností.
Samozřejmou součástí naší nabídky je
nejen odborné zaškolení, ale i kvalitní
záruční a pozáruční servis. Záruční doba
je standardní.
Můžu si Rodenator vyzkoušet?

Ano v naší nabídce najdete i možnost
objednat si službu, kterou systémem poskytujeme a v případě, že se do jednoho
týdne od první aplikace rozhodnete ke
koupi, odečítáme z ceny stroje částku
fakturovanou za základní službu.
Hodnocení greenkeepera

„Systém Rodenátor jsme na našem hřišti
využili k ničení opuštěných nor po krtkovi,” říká Ondřej Hotový, head greenkeeper GCSB. „Jelikož tento savec u nás řádí
ve velkém, zůstávají po něm staré krtiny
a opuštěné nory, které se časem propadávají. Proto je nutné je zbourat, abychom mohli tyto místa následně opravit.
Systém Rodenator je v tomto směru velice účinný, byl jsem s ním nadmíru spokojen. Mohu ho jen doporučit všude tam,
kde mají stejný problém jako my.”

Proč Rodenator
a jak se dostal do ČR?

Stojí za tím osobní příběh, kdy jsme se
sami potýkali se škůdci na naší zahradě.
Více jak 3 roky jsme nakupovali veškeré
přípravky (pasti, jedy, gely), zkoušeli jsme
,,babské rady,“. Byli jsme velmi zklamáni
neúčinností, utratili jsme spoustu peněz
a výsledek žádný. Z tohoto důvodu jsme
začali hledat řešení v zahraničí. Objevili
jsme americkou společnost, která vyrábí
systém Rodenator. Za pár dnů jsme jej
měli doma, začali jsme systematicky eliminovat ,,našeho„ škůdce a výsledek se
vzápětí dostavil. Z tohoto důvodu můžeme RODENATOR všem doporučit.
Rodenator je humánní, jednoduchý,
efektivní a především ekologický pomocník, který Vám pomůže převzít kontrolu nad škůdci, kteří žijí v norách. Nezanedbatelné je jistě i to, že díky tomuto
systému již nebudete muset vynakládat
vysoké částky na likvidaci škůdců. «
Bližší informace získáte na

www.rodenator.cz
nebo na tel.: 777 837 837
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