
 

Bescherming tegen ongedierte in de tuin - De lente komt eraan! 

St. Gallen, 17 maart 2021. De lente staat voor de deur en de natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Voor tuinders is dit het moment om 

plannen. De eerste bloemen, groenten en kruiden te planten, voor te bereiden en te zaaien. Bescherming tegen ongedierte zoals slakken en 

ongewenste bezoekers zoals, katten, honden of herten moet ook worden gepland, zodat alle planten zich vrij kunnen ontwikkelen. Het gebruik 

van gifstoffen of chemicaliën is voor veel tuinliefhebbers uitgesloten. Deze vernietigen de flora en fauna en bederven de eetbaarheid van 

voedselgewassen. Een dier- en milieuvriendelijk alternatief in ongediertebestrijding is gewild en wordt aangeboden door het Zwitserse 

kwaliteitsbedrijf SWISSINNO. 

Vechten tegen slakken met dodelijke gifstoffen 

Bij het bestrijden van slakken in de tuin is het normaal om eerst aan slakkenkorrels te denken, aangezien dit gif effectief is en veel wordt 

gebruikt. Maar hoe gevaarlijk de chemicaliën waaruit slakkenkorrels bestaan zijn vaak alleen bekend bij professionele tuinders. Meestal wordt 

het zeer giftige methiocarb of metaldehyde gebruikt. Beiden kunnen ernstige schade toebrengen aan de gezondheid van dieren en mensen, 

vooral kinderen, en kunnen zelfs in kleine doses dodelijk zijn. 

Voor gebruik wordt het gif gewoon in de tuin verspreid. Dit levert twee grote problemen op. Ten eerste kunnen slakkenkorrels eenvoudig 

worden weggespoeld door regen of door de tuin te besproeien en hebben ze dus helemaal geen effect. Ten tweede sijpelen de gifstoffen in 

de grond. Als gevolg hiervan kunnen voedselgewassen die water uit de verontreinigde grond halen, oneetbaar worden. Bovendien doden 

deze chemicaliën niet-selectief, ongeacht of het ongedierte, boerderijdieren of huisdieren zijn. Vergiftiging door slakkenkorrels bij huisdieren, 

zoals katten of honden, kan al optreden als de dieren hun poten schoonlikken na contact met het gif. 

Verdediging tegen slakken met een slakkenhek en niet-giftige slakkenval 

Slakkenkorrels zijn een gevaar voor de gezondheid en een belasting voor het milieu, wat zonder problemen kan worden vermeden. In plaats 

van lukraak gif te verspreiden, wordt een gerichte en goed doordachte slakkenverdediging aanbevolen. Dit kan heel eenvoudig worden 

gerealiseerd met behulp van een slakkenhek en niet-giftige slakkenvallen. De slakkenomheining kan al in het voorjaar worden geplaatst bij 

het opmaken of opfrissen van de bedden om een maximaal rendement te behalen. Het hekwerk van SWISSINNO, dat onoverkomelijk is voor 

slakken, biedt een permanente oplossing voor tuinen, bloembedden, terrassen en andere ruimtes. De variabele opbouw is eindeloos 

uitbreidbaar en geschiedt zonder gereedschap door middel van een intuïtieve verbindingstechniek van individuele afrasteringselementen. Zo 

vertegenwoordigt het slakkenhek een economische en milieuvriendelijke 24-uurs bescherming. 

Als er al een slakkenplaag is of de afbakening met een slakkenafrastering niet mogelijk is, is het raadzaam om een niet-giftige slakkenval te 

gebruiken. SWISSINNO vertrouwt op een product dat een natuurlijk aas gebruikt om de slakken aan te trekken en ze vervolgens in de val te 

verdrinken. Het gebruikte aas is niet gevaarlijk voor kinderen en huisdieren en is moeilijk bereikbaar. Ideaal voor tuinders omdat de val 

hergebruikt kan worden. Hiervoor kun je de slakkenval eenvoudig schoonmaken, opnieuw vullen met water en het aas verwisselen. 

Houd bedden vrij van uitwerpselen met een ultrasone dierenverjager 

Maar slakken zijn niet het enige ongedierte dat een bedreiging vormt voor tuinbedden. Met name de teelt van verse groenten en kruiden trekt 

bezoekers uit het bos en de buurt. Voor wilde dieren zoals reeën, herten, egels, konijnen etc. zijn groentebedden een heerlijk buffet en voor 

huisdieren zoals honden en katten biedt de losgemaakte zachte aarde helaas optimale omstandigheden om jezelf te ontlasten. 

Omdat we onze groenten niet per se willen delen met wilde dieren en uitwerpselen of urine in de grond en op de planten buitengewoon 

onhygiënisch is, hebben we een effectieve oplossing nodig om deze dieren weg te jagen. Dierenwelzijn mag echter niet worden genegeerd 

en de dieren mogen onder geen enkele omstandigheid worden geschaad. Ook hier heeft SWISSINNO de juiste oplossing klaarliggen, de 

Ultrasonic Animal Repeller PRO. Deze zendt ultrasone geluiden uit die onhoorbaar zijn voor mensen maar buitengewoon vervelend voor 

dieren en kan ook ongenode gasten de tuin uit jagen met flitsen van LED-licht. 

Effectieve ongediertebestrijding met innovatieve producten 

"Wij beschermen waar u van houdt" - SWISSINNO helpt geliefde gebieden, zoals de tuin, op betrouwbare wijze te beschermen zonder een 

risico voor dieren en het milieu te vormen. Dit wordt bereikt door middel van innovatieve productontwikkeling en uitgebreide tests. Uit respect 

voor de natuur en voor de bescherming van dieren wordt het gebruik van gifstoffen en chemicaliën vermeden. In plaats daarvan slaat het 

bedrijf nieuwe wegen in op het gebied van ongediertebestrijding en biedt het efficiënte oplossingen voor ecologische duurzaamheid. 
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