Bahar-geliyor! Bahçenizdeki zaralılara karşı kendinizi koruyun
St. Gallen, 17 Mart 2021. Bahar kapıda ve doğa kış uykusundan sonra uyanıyor. Bahçıvanlar için ilk çiçekleri, sebzeleri ve bitkileri planlama,
hazırlama ve ekme zamanıdır. Ayrıca tüm bitkilerinizin özgürce gelişebilmesi için salyangoz gibi zararlılara ve, kedi, köpek veya geyik gibi
istenmeyen ziyaretçilere karşı kendinizi korumayı planlamalısınız. Birçok bahçecilik meraklısı, zehirlerin veya kimyasalların kullanımının söz
konusu olmaması gerektiğine inanıyor. Bunlar flora ve fauna için zararlıdır ve gıda mahsullerini tüketime elverişsiz hale getirir. Çevreye ve
hayvanlara karşı duyarlı bir haşere kontrol yöntemi arayan bahçıvanlar için, artık İsviçreli yenilikçi SWISSINNO tarafından yüksek kaliteli bir
alternatif sağlanmaktadır.
Salyangozlarla savaşmak için ölümcül zehirler kullanmak
Bahçenizde salyangozlarla savaşırken, ilk önce sümüklü böcek peletlerini düşünmeniz doğaldır çünkü bu zehir etkilidir ve yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak çoğu zaman, salyangoz topaklarındaki kimyasalların gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu bilenler yalnızca
profesyonel bahçıvanlardır. Çoğunlukla bu peletler, oldukça toksik kimyasallar olan methiocarb veya metaldehiti kullanır. Her ikisi de hayvan
ve insan sağlığına, özellikle çocukların sağlığına ciddi zarar verebilir ve küçük dozlarda bile ölümcül olabilir.
Bu zehirler sadece bahçeye serpilerek uygulanır. Bu iki büyük sorun yaratır. Birincisi, sümüklü böcek peletleri yağmurla veya bahçeyi
sulayarak kolayca yıkanabilir ve bu nedenle hiçbir etki yaratmazlar ve ikincisi toksinleri toprağa gönderir. Sonuç olarak, kirlenmiş topraktan
su çeken gıda ürünleri tüketime uygun olmayabilir. Ek olarak, bu kimyasallar zararlılar, çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar arasında ayrım
yapmadan seçici olmayan bir şekilde öldürür. Kedi veya köpek gibi evcil hayvanlar, sümüklü böcek topaklarında bulunan toksinlerle temas
ettikten sonra pençelerini temiz bir şekilde yalarsa kolayca zehirlenebilir.
Salyangoz Çitleri Ve Toksik Olmayan Salyangoz Kapanı İle Bitkilerinizi Salyangozlara Karşı Koruyun
Sümüklü böcek topakları, sağlık açısından tehlike ve çevre için bir kirletici olup, herhangi bir problem olmadan kolayca önlenebilir. Zehri
gelişigüzel saçmak yerine, bitkilerinizi salyangozlara karşı korumak için hedefli ve iyi düşünülmüş bir yöntem kullanmak daha iyidir. Bu, bir
salyangoz çiti ve toksik olmayan salyangoz tuzakları yardımıyla çok kolay bir şekilde uygulanabilir. İlkbaharın başında kurulabilen Salyangoz
çitleri, maksimum verim elde etmek için çiçek yataklarınızı düzenler ve tazeler. Salyangozların geçemediği SWISSINNO çit, bahçeler, çiçek
tarhları, teraslar ve diğer alanlar için kalıcı bir çözüm sunar. Ayarlanabilir yapısı sonuna kadar genişletilebilir ve aletsiz kurulabilir. Kullanıcı
dostu teknolojisi, tek tek çit elemanlarının kolayca birleştirilebileceği anlamına gelir. Bu sayede salyangoz çit ekonomik ve çevre dostudur ve
24 saat koruma sağlar.
Zaten bir salyangoz istilası varsa veya bir salyangoz çitinin takılması mümkün değilse, toksik olmayan bir salyangoz kapanı kullanılması
tavsiye edilir. SWISSINNO ürünü salyangozları çekmek için doğal bir yem kullanır ve ardından tuzağın içinde boğulur. Kullanılan yem çocuklar
veya evcil hayvanlar için tehlikeli değildir ve ulaşılamaz. Tuzak yeniden kullanılabileceği için ideal bir seçimdir. Bunu yapmak için salyangoz
kapanı temizleyebilir, suyla yeniden doldurabilir ve yemi yenileyebilirsiniz.
Ultrasonik Bir Hayvan Kovucu İle Yatakları Hayvan Dışkısından Uzak Tutun
Salyangozlar, bahçeler için tehdit oluşturan tek zararlı değildir. Taze sebze ve otların yetiştirilmesi özellikle ormandan ve mahalleden gelen
ziyaretçiler için çekicidir. Maalesef sebzeler; geyik, kirpi, tavşan vb. vahşi hayvanlar için lezzetli bir büfe iken ve toprak; köpek ve kedi gibi
evcil hayvanlar için gevşetici, yumuşak kendilerini rahatlatmak için ideal bir yer sunuyor.
Sebzelerimizi yabani hayvanlarla paylaşmak istemediğimizden ve topraktaki ve bitkilerdeki dışkı veya idrar hiç hijyenik olmadığından, bu
hayvanları uzaklaştırmak için etkili bir çözüme ihtiyacımız var. Ancak hayvan refahını akılda tutmalı ve hiçbir koşulda hayvanlara zarar
verilmemelidir. SWISSINNO burada da doğru çözüm olan Ultrasonic Animal Repeller PRO ile hazırdır. Bu, insanlara duyulamayan ancak
hayvanları son derece rahatsız eden ultrasonik sesler yayar, ayrıca davetsiz misafirleri LED ışık flaşlarıyla bahçeden çıkarabilir.
Yenilikçi Ürünlerle Etkili Haşere Kontrolü
"Sevdiklerinizi koruyoruz" - SWISSINNO, hayvanlar ve çevre için bir risk oluşturmadan bahçe gibi çok sevdiğiniz alanları güvenilir bir şekilde
korumanıza yardımcı olur. Bu, yenilikçi ürün geliştirme ve kapsamlı testlerle elde edilir. Doğaya saygı ve hayvanları korumak için zehir ve
kimyasalların kullanımından kaçınılır ve bunun yerine şirketimiz haşere kontrolünde yeni bir çığır açarak verimli ve ekolojik olarak sürdürülebilir
çözümler sunmaktadır.
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