Chraňte se před zahradními škůdci - jaro je na cestě!
St. Gallen, 17. března 2021. Jaro je za rohem a příroda se probouzí po zimním spánku. Pro zahradníky nastal čas naplánovat, připravit a
zasít první květiny, zeleninu a byliny. Musíte se také chránit před škůdci, jako jsou hlemýždi a nechtěnými návštěvníky, jako jsou, kočky, psi
nebo jeleni, aby se všechny vaše rostliny mohly volně růst. Mnoho nadšenců do zahradničení věří, že použití jedů nebo chemikálií nepřichází
v úvahu. Jsou škodlivé pro flóru a faunu a způsobují nevhodnost potravinářských plodin pro spotřebu. Pro ty zahradníky, kteří hledají metodu
ochrany proti škůdcům šetrnou k životnímu prostředí a zvířatům, nyní nabízí vysoce kvalitní alternativu švýcarský inovátor SWISSINNO.
Používání smrtících jedů v boji proti slimákům
Při potírání slimáků ve vaší zahradě je přirozené nejprve myslet na jed proti slimákům, protože tento jed je účinný a široce používaný. Často
však pouze profesionální zahradníci vědí, jak nebezpečné jsou chemikálie ve slimákových peletách. Tyto pelety většinou používají vysoce
toxické chemikálie methiokarb nebo metaldehyd. Oba mohou způsobit vážné poškození zdraví zvířat a lidí, zejména dětí, a mohou být
smrtelné i v malých dávkách.
Tyto jedy se aplikují jednoduchým rozptýlením v zahradě. To vytváří dva hlavní problémy. Za prvé, pelety na slimáky mohou být jednoduše
smyty deštěm nebo zaléváním zahrady, a tak zcela selžou, a za druhé, toxiny pronikají do půdy. Výsledkem je, že potravinářské plodiny,
které čerpají vodu ze znečištěné půdy, mohou být nevhodné ke spotřebě. Tyto chemikálie navíc zabíjejí neselektivně, nerozlišují mezi škůdci,
hospodářskými zvířaty nebo domácími zvířaty. Domácí zvířata, jako jsou kočky nebo psi, mohou být snadno otráveny, pokud si zvířata po
kontaktu s toxiny obsaženými v slimákových peletách olizují tlapky.
Chraňte své rostliny před slimáky pomocí plotu proti slimákům a netoxické pasti na slimáky
Pelety na slimáky představují zdravotní riziko a znečišťují životní prostředí, kterému se lze bez problémů vyhnout. Místo náhodného rozptylu
jedu je lepší použít cílenou a dobře promyšlenou metodu obrany vašich rostlin proti slimákům. To lze realizovat velmi snadno pomocí plotu
proti slimákům a netoxických pastí na slimáky. Plot proti slimákům můžete postavit brzy na jaře, při zakládání nebo obnově květinových
záhonů, abyste dosáhli maximální účinnosti. Plot SWISSINNO, přes který se slimáci nemohou dostat, nabízí trvalé řešení pro zahrady,
květinové záhony, terasy a další oblasti. Jeho nastavitelná struktura může být nekonečně prodloužena a může být instalována bez použití
nástrojů. Jeho uživatelsky přívětivá technologie znamená, že jednotlivé plotové prvky lze snadno spojit. Tímto způsobem poskytuje plot proti
slimákům 24hodinovou ekonomickou a ekologickou ochranu.
Pokud již došlo k zamoření slimáky nebo pokud instalace plotu proti slimákům není možná, je vhodné použít netoxickou past na slimáky.
Produkt SWISSINNO používá přírodní návnadu k přilákání slimáků a poté se utopí uvnitř pasti. Použitá návnada není nebezpečná pro děti
ani domácí zvířata a je umístěna uvnitř mimo dosah. Je to ideální volba, protože past může být znovu použita. K tomu můžete past na slimáky
jednoduše vyčistit, znovu ji naplnit vodou a obnovit návnadu.
S ultrazvukovým odpuzovačem zvířat udržujte zahradu v bezpečí
Slimáci nejsou jedinými škůdci, kteří představují hrozbu pro zahradní prostory. Pěstování čerstvé zeleniny a bylin je obzvláště atraktivní I pro
jiné návštěvníky z lesa a okolí. Pro divoká zvířata, jako jsou jeleni, ježci, králíci atd., Jsou zeleninové záhony lahodným bufetem a pro domácí
mazlíčky, jako jsou psi a kočky, uvolněná měkká zemina bohužel nabízí ideální místo k vykonání potřeby.
Jelikož nechceme nutně sdílet naši zeleninu s divokými zvířaty a exkrementy nebo močí v půdě a na rostlinách jsou extrémně nehygienické,
potřebujeme účinné řešení, jak tato zvířata vyhnat. Musíme však mít na paměti dobro zvířat a zvířata by neměla za žádných okolností
poškodit. I zde je SWISSINNO připraveno se správným řešením, Ultrazvukový odpuzovač zvířat PRO. Ten vydává ultrazvukové zvuky, které
jsou neslyšitelné pro člověka, ale extrémně nepříjemné pro zvířata, navíc je doplněn o LED světlo, které svými záblesky může také vyhnat
nezvané hosty ze zahrady.
Efektivní ochrana proti škůdcům s inovativními produkty
„Chráníme to, co máte rádi“ - SWISSINNO pomáhá spolehlivě chránit vaše oblíbená místa, jako je zahrada, aniž by představovalo riziko pro
zvířata a životní prostředí. Toho je dosaženo inovativním vývojem produktů a rozsáhlými testy. Z důvodu ochrany přírody a ochrany zvířat se
vyhýbáme používání jedů a chemikálií. Naše společnost vytváří průlom v boji proti škůdcům a nabízí efektivní a ekologicky udržitelná řešení.
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