
 

Προστατέψτε τον εαυτό σας από τα παράσιτα του κήπου: έρχεται η Άνοιξη! 

St. Gallen, Ελβετία, 17 Μαρτίου 2021. Η Άνοιξη έχει καταφθάσει και η φύση ξυπνά μετά τη χειμερία νάρκη. Για τους κηπουρούς, αυτή είναι η 

περίοδος για να σχεδιάσετε, να προετοιμάσετε και να σπείρετε τα πρώτα λουλούδια, λαχανικά και βότανα. Πρέπει επίσης να προγραμματίσετε 

να προστατέψετε τον εαυτό σας από τα παράσιτα, όπως σαλιγκάρια και ανεπιθύμητους επισκέπτες όπως, γάτες ή σκύλους, έτσι ώστε όλα 

τα φυτά σας να μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα. Πολλοί λάτρεις του κήπου πιστεύουν ότι η χρήση δηλητηρίων ή χημικών δεν είναι 

επιλογή. Είναι επιζήμια για την πανίδα και τη χλωρίδα και καθιστούν τα παραγόμενα φρούτα και λαχανικά ακατάλληλα για κατανάλωση. Για 

εκείνους τους κηπουρούς που ψάχνουν για μια μέθοδο ελέγχου των παρασίτων που είναι φιλική προς το περιβάλλον και τα ζώα, μια υψηλής 

ποιότητας εναλλακτική παρέχεται τώρα από την καινοτόμο Ελβετική Εταιρεία SWISSINNO. 

Χρήση δηλητηρίων για την καταπολέμηση των σαλιγκαριών 

Όταν καταπολεμάτε τα σαλιγκάρια στον κήπο σας, είναι φυσικό να σκέφτεστε πρώτα ένα σαλιγκαροκτόνο δόλωμα, καθώς αυτό το δόλωμα-

δηλητήριο είναι αποτελεσματικό και ευρέως χρησιμοποιούμενο. Όμως συχνά, μόνο οι επαγγελματίες κηπουροί είναι αυτοί που ξέρουν πόσο 

επικίνδυνα είναι πραγματικά τα χημικά στα δολώματα γυμνοσαλιάγκων. Κυρίως αυτά τα δολώματα χρησιμοποιούν τα υψηλής τοξικότητας 

χημικά μεθειοκαρβίδιο ή μεταλλδεύδη. Αμφότερα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων, ειδικά 

σε αυτήν των παιδιών και μπορούν να αποβούν μοιραία, ακόμη και σε μικρές δόσεις. 

Αυτά τα δηλητήρια εφαρμόζονται με απλό διασκορπισμό τους στον κήπο. Αυτό δημιουργεί δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, τα δολώματα 

των γυμνοσαλιάγκων μπορεί απλά να απομακρυνθούν με τη βροχή ή το πότισμα του κήπου και επομένως αποτυγχάνουν ολοκληρωτικά να 

έχουν ένα αποτέλεσμα και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο οι τοξίνες διηθούνται μέσα στο έδαφος. Ως αποτέλεσμα, οι σοδειές που αντλούν 

νερό από μολυσμένο έδαφος μπορεί να γίνουν ακατάλληλες για κατανάλωση. Επιπρόσθετα, αυτά τα χημικά σκοτώνουν μη επιλεκτικά, μη 

διακρίνοντας μεταξύ των παρασίτων, ζώων του αγρού ή κατοικιδίων. Τα κατοικίδια, όπως οι γάτες και οι σκύλοι, μπορεί εύκολα να 

δηλητηριαστούν εάν τα ζώα γλείψουν για να καθαρίσουν τις πατούσες τους μετά από επαφή με τις τοξίνες που εμπεριέχονται στις τροφές 

των γυμνοσαλιάγκων. 

Προστατέψτε τα φυτά σας έναντι των σαλιγκαριών με έναν φράκτη σαλιγκαριών και με μια μη τοξική παγίδα σαλιγκαριών 

Οι τροφές των γυμνοσαλιάγκων είναι ένας κίνδυνος για την υγεία και ένας μολυντής για το περιβάλλον, που μπορεί να αποφευχθούν χωρίς 

κανένα πρόβλημα. Αντί για τυχαίο διασκορπισμό δηλητηρίου, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε μια στοχευμένη και καλά μελετημένη μέθοδο 

προστασίας των φυτών σας έναντι των σαλιγκαριών. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί πολύ εύκολα με τη βοήθεια ενός φράκτη σαλιγκαριών και 

μη τοξικών παγίδων σαλιγκαριών. Ο φράκτης σαλιγκαριών μπορεί να τοποθετηθεί νωρίς την άνοιξη, όταν φυτεύετε ή ανανεώνετε τα παρτέρια 

σας, προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Ο φράκτης της SWISSINNO, τον οποίο δεν μπορούν να διαπεράσουν τα 

σαλιγκάρια, προσφέρει μια μόνιμη λύση για κήπους, παρτέρια, αυλές και άλλες περιοχές. Η ρυθμιζόμενη κατασκευή του μπορεί να 

επιμηκυνθεί σε όσο μήκος επιθυμείτε και μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς εργαλεία. Η φιλική προς τον χρήστη τεχνολογία του σημαίνει ότι τα 

μεμονωμένα στοιχεία φράκτη είναι εύκολο να ενωθούν μαζί. Με αυτόν τον τρόπο, ο φράκτης σαλιγκαριών παρέχει οικονομική και φιλική προς 

το περιβάλλον συνεχή προστασία. 

Εάν υπάρχει ήδη προσβολή σαλιγκαριών ή εάν η εφαρμογή του φράκτη σαλιγκαριών δεν είναι δυνατή, συστήνεται να χρησιμοποιείται μια μη 

τοξική παγίδα σαλιγκαριών. Το προϊόν της SWISSINNO χρησιμοποιεί ένα φυσικό δόλωμα για να προσελκύσει τα σαλιγκάρια, τα οποία στη 

συνέχεια πέφτουν και παγιδεύονται μέσα στην παγίδα. Το δόλωμα που χρησιμοποιείται αφενός δεν είναι επικίνδυνο για τα παιδιά ή τα 

κατοικίδια και αφετέρου δεν είναι προσβάσιμο από αυτά. Είναι μια ιδανική επιλογή, καθώς η παγίδα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Για να 

το κάνετε αυτό μπορείτε απλά να καθαρίσετε την παγίδα σαλιγκαριών, να την ξαναγεμίσετε με νερό και να ανανεώσετε το δόλωμα. 

Κρατήστε τα παρτέρια καθαρά από ακαθαρσίες ζώων με ένα υπερηχητικό απωθητικό ζώων 

Τα σαλιγκάρια δεν είναι τα μόνα παράσιτα που αποτελούν απειλή για τα παρτέρια. Η καλλιέργεια φρέσκων λαχανικών και βοτάνων είναι 

ιδιαίτερα ελκυστική σε επισκέπτες από το δάσος και τη γειτονιά. Για άγρια ζώα όπως ελάφια, σκαντζόχοιρους, λαγούς, κτλ., οι εκτάσεις των 

λαχανικών είναι ένας γευστικότατος μπουφές και για κατοικίδια όπως σκύλοι και γάτες, το αφράτο και μαλακό χώμα δυστυχώς προσφέρει ένα 

ιδανικό μέρος για να ανακουφιστούν. 

Καθώς δεν θέλουμε απαραίτητα να μοιραζόμαστε τα λαχανικά μας με άγρια ζώα και οι ακαθαρσίες στο έδαφος και στα φυτά μας είναι 

εξαιρετικά ανθυγιεινές, χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική λύση για να απωθήσουμε αυτά τα ζώα. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να έχουμε στον νου 

μας την καλή διαβίωση των ζώων και δεν πρέπει αυτά να βλάπτονται σε καμία περίπτωση. Εδώ, επίσης, η SWISSINNO είναι έτοιμη με τη 

σωστή λύση, το Υπερηχητικό Απωθητικό Ζώων PRO/ Ultrasonic Animal Repeller PRO. Αυτό εκπέμπει υπερηχητικούς ήχους που δεν είναι 

αντιληπτοί από τους ανθρώπους αλλά είναι εξαιρετικά ενοχλητικοί στα ζώα. Επιπρόσθετα μπορεί επίσης να οδηγήσει ανεπιθύμητους 

επισκέπτες έξω από τον κήπο με δεσμίδες φωτός LED. 

Αποτελεσματικός έλεγχος παρασίτων με καινοτόμα προϊόντα 

Το «Προστατεύουμε αυτό που αγαπάτε»/ “We protect what you love”  της SWISSINNO βοηθά να προστατεύουμε αξιόπιστα τις αγαπημένες 

σας περιοχές, όπως ο κήπος, χωρίς να θέτονται σε κίνδυνο τα ζώα και το περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ανάπτυξης καινοτόμων 

https://www.swissinno.com/produkte/saeugetiere/katze/ultraschall-tiervertreiber-pro


 

προϊόντων και εκτεταμένων ελέγχων. Η χρήση δηλητηρίων και χημικών αποφεύγεται, από σεβασμό για την φύση και προς προστασία των 

ζώων. Αντί αυτού, η Εταιρεία μας πρωτοπορεί στον έλεγχο παρασίτων προσφέροντας αποτελεσματικές και οικολογικά βιώσιμες λύσεις.  
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