
 

Beskyt dig mod skadedyr i haven - foråret er på vej! 

St. Gallen, 17. marts 2021. Foråret er lige rundt om hjørnet, og naturen vågner så småt efter en vinter i dvale. For gartnere er det tid til at 

planlægge, forberede og så de første blomster, grøntsager og urter. Derudover bør du også planlægge hvordan du beskytter dig mod skadedyr 

som snegle og uønskede besøgende som katte, hunde eller hjorte, så alle dine planter kan udvikle sig frit. Mange haveentusiaster mener, at 

brugen af gift eller kemikalier er udelukket. Disse er skadelige for flora og fauna og gør madafgrøder uegnede til brug. For de gartnere, der 

leder efter en skadedyrsbekæmpelsesmetode, der er venlig over for miljøet og dyrene, leveres der nu et alternativ af høj kvalitet af den 

schweiziske innovator SWISSINNO. 

Brug af dødbringende gift for at bekæmpe snegle 

Når du bekæmper snegle i din have, er det naturligt først at tænke på sneglepiller, da denne gift er effektiv og udbredt. Men ofte er det kun 

professionelle gartnere, der ved, hvor farlige kemikalierne i sneglepiller virkelig er. For det meste bruger disse piller de meget giftige kemikalier 

methiocarb eller metaldehyd. Begge kan forårsage alvorlig skade på dyrs og menneskers sundhed, især børns, og kan være dødelig selv i 

små doser. 

Disse giftstoffer påføres ved at sprede det i haven. Dette skaber to store problemer. For det første kan sneglepiller simpelthen skylles væk af 

regn eller ved vanding i haven, og de har således ikke en virkning, og for det andet sender toksinerne ind i jorden. Som et resultat kan 

madafgrøder, der trækker vand fra den forurenede jord, blive uegnede til forbrug. Derudover dræber disse kemikalier ikke-selektivt og skelner 

ikke mellem skadedyr, husdyr eller kæledyr. Kæledyr, såsom katte eller hunde, kan let forgiftes, hvis dyrene slikker deres poter rene efter 

kontakt med toksinerne i sneglepiller. 

Forsvar dine planter mod snegle med et sneglehegn og en giftfri sneglefælde 

Sneglepiller er sundhedsfarlige og en forurening for miljøet, som kan undgås uden problemer. I stedet for tilfældigt at sprede gift, er det bedre 

at bruge en målrettet og gennemtænkt metode til at forsvare dine planter mod snegle. Dette kan implementeres meget let ved hjælp af et 

sneglehegn og ikke-giftige sneglefælder. Sneglehegnet kan sættes op tidligt om foråret, når du planter ud eller opfrisker dine blomsterbede 

for at opnå maksimal effektivitet. SWISSINNO-hegnet, som snegle ikke kan komme forbi, tilbyder en permanent løsning til haver, blomsterbed, 

terrasser og andre områder. Dens justerbare struktur kan udvides uendeligt og kan installeres uden værktøj. Dens brugervenlige teknologi 

betyder, at de enkelte hegnelementer er lette at sammenføje. På denne måde giver snegl hegnet økonomisk og miljøvenlig 24-timers 

beskyttelse. 

Hvis der allerede er en snegleinfektion, eller hvis installationen af et sneglehegn ikke er mulig, anbefales det at bruge en ikke-giftig 

sneglefælde. SWISSINNO-produktet bruger en naturlig lokkemad til at tiltrække sneglene, og derefter drukner de inde i fælden. Det anvendte 

agn er ikke farligt for børn eller kæledyr og er uden for rækkevidde. Det er et ideelt valg, da fælden kan genbruges. For at gøre dette kan du 

blot rengøre sneglefælden, genopfylde den med vand og fornye agnet. 

Hold dine områder fri for dyre afføring med en ultralyds repeller 

Snegle er ikke de eneste skadedyr, der udgør en trussel mod havens bede mm. Dyrkning af friske grøntsager og urter er særligt attraktiv for 

besøgende fra skoven og kvarteret. For vilde dyr som rådyr, pindsvin, kaniner osv. Er grøntsagsbede en lækker buffet, og for kæledyr som 

hunde og katte tilbyder den løsnede, bløde jord desværre et ideelt sted at lindre sig selv. 

Da vi ikke nødvendigvis vil dele vores grøntsager med vilde dyr og ekskrementer eller urin i jorden og på planterne er ekstremt uhygiejnisk, 

har vi brug for en effektiv løsning til at jage disse dyr væk. Vi skal dog have dyrevelfærden i tankerne, og dyrene bør under ingen 

omstændigheder blive skadet. Også her er SWISSINNO klar med den rigtige løsning, Ultrasonic Animal Repeller PRO. Dette udsender 

ultralydslyde, der ikke kan høres af mennesker, men ekstremt irriterende for dyr, og det kan desuden jage ubudne gæster ud af haven med 

blink af LED-lys. 

Effektiv skadedyrsbekæmpelse med innovative produkter 

“Vi beskytter det, du elsker” - SWISSINNO hjælper med pålideligt at beskytte dine yndlingsområder, såsom haven, uden at udgøre en risiko 

for dyr og miljøet. Dette opnås gennem innovativ produktudvikling og omfattende test. Brug af gift og kemikalier undgås af respekt for naturen 

og for at beskytte dyr. I stedet bryder vores virksomhed normen inden for skadedyrsbekæmpelse og tilbyder effektive og økologisk 

bæredygtige løsninger. 
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