Armas lugeja,
Seekord räägime paar sõna murust. Ilus ja hooldatud muruvaip on ju iga
aiaomaniku unistus, kuid see vajab omajagu tööd – soojal kevadel ja suvel
tuleb seda niita koguni igal nädalal. Aga ka raske ja rutiinne töö muutub
lihtsamaks, kui seda teha sobivate tööriistadega! Milliseid muruniidukeid
on üldse olemas ning kuidas valida endale see kõige sobivam, selgitab Tanni
kauplusest Eero Post.
Kui Sul on tavapärases suuruses koduaed
Väiksemates koduaedades saab niitmisega suurepäraselt hakkama enamikele tuttav, tavaline
muruniiduk. Aga neidki masinaid on erinevates mudelites ja erinevate omadustega. Sobiva
niiduki valimisel peaks alati hindama aia liigendatust ehk kui palju on aias puid, põõsaid,
peenraid ning kui tihedalt need paiknevad. Kui aias on mitmeid kitsaid läbikäike, ei tasu osta
laia lõikelaiusega niidukit, mis ei mahu neist läbi.
Niitmist lihtsustab edasiveo võimega niiduk, tänu millele ei pea masinat ise edasi lükkama.
See omadus tasub eriti ära veidi suuremates koduaedades, kus niitmine muutuks muidu
füüsiliselt raskeks ja väsitavaks. Niitja isiklikest eelistustest sõltub, kas valida masin, mis
kogub niidetud muru kasti või niiduk, mis viskab niidetud muru küljepealt välja.
Külgväljaviske lahendusega muruniiduki korral peaks niitmisjäägid koguma inimene ise.
„Vanematele inimestele sobib paremini muruniiduk, millel on elektristarter – sellise niiduki
käivitamiseks piisab nupule vajutamisest. Bensiinimootoriga muruniidukist on lihtsam
käivitada ka akutoitel töötavat muruniidukit, millega ei ole vaja üldse jõudu rakendada.
Akutoitel niidukid on üldiselt ka kergemad ja neid on lihtsam lükata,“ soovitab Eero.
Kui Sulle ei meeldi niita
Soojal hooajal tuleb muru niita soovitatavalt korra nädalas, suuremate aedade puhul võib see
tegevus võtta mitu tundi igal nädalal. Muruniiduki valimisel tasuks läbi mõelda ka see, kas
niitmine on aiaomaniku jaoks meeldiv tegevus ning kui palju ollakse valmis selleks oma aega
kulutama. Kui niitmine ei ole meelistegevus, tasub kaaluda robotniidukit, mis ei ole
tänapäeval enam kallis. Lihtsama robotniiduki saab kätte vähem kui tuhande euroga.
Robotmuruniiduk on väga tubli abiline. Ühe niitmishooaja vältel töötab see 4000 tundi ka siis,
kui inimene parema meelega õues ei oleks, näiteks paduvihma või lõõskava päikesega. Seega
tavalisest muruniidukist kõrgemat hinda kompenseerivad robotmuruniidukiga enesele
võidetud aeg, alati sile ja hooldatud murupind ja mõnus vaikus, mida ei katkesta robotniiduki
tasane toimetamine.

Kui niitmist vajab suurem maalapp
Kui aiaomaniku hooldust vajab suurem maa-ala, tasub kaaluda suuremat ja võimsamat
masinat. Suurte niitmispindadega saavad hästi hakkama murutraktorid ja raiderid. Nende
vahel valimiseks tasub jällegi hinnata, kui liigendatud aiaga on tegemist. Raideril on oluliselt
parem manööverdamisvõime, millega saab niita ka puude ja põõsaste vahelt ja neile vähe
lähedalt. Seetõttu tasuks suure ning liigendatud aia puhul eelistada raiderit.
Kui aias on rohkem lihtsalt murupinda, tasub kaaluda raiderist hinnalt soodsamat
murutraktorit, mille oluliselt suurem pöörderaadius ei ole rohkete peenarde, puude, põõsaste
puudumisel takistuseks. Kuigi automaatne murutraktor on mõnevõrra kallim, on selle
käsitsemine ja manööverdamine jällegi palju lihtsamad.
Ja lõpetuseks Eerolt paar lihtsat tõde, mis vahest ununema kipuvad:
.
1. Esimest korda võib kevadel niita muru siis, kui see on vähemalt 60 mm pikk. Kui niita
liiga vara ja liiga madalalt, on oht, et muru asemel hakkab levima umbrohi ja sammal.
2. Niiduki lõiketera peab olema terav, sest nüri teraga on oht murutaime vigastada.
Vigastatud murutaim on habras saak seente või teiste haigustega nakatumiseks.
3. Korraga ei tohiks niita rohkem kui kolmandiku murulible pikkusest ning multšimise
ehk peenestamise korral veelgi vähem.
„Veel – kui kaalute uue niiduki ostmist, misiganes kaubamärgi oma, siis palun ostke kindlasti
volitatud edasimüüjalt! Ei ole mõtekas osta odavat toodet, millele garantiid ega hooldust keegi
ei paku. Vajate nõu – helistage!“

