Skydda dig mot skadedjur i trädgården – våren är på väg!
St. Gallen, 17:e mars 2021. Våren är runt hornet och naturen börjar vakna efter en lång vinterdvala. För trädgårdsmästare är det här tiden för
planering och förberedning. Nu sår man de första blommorna, grönsakerna och örterna. Du måste också planera inför eventuella skadedjur
som sniglar, och oinbjudna gäster, så som, katter, hundar eller rådjur, så att alla dina växter kan växa fritt. Många trädgårdsentusiaster känner
inte för att använda gifter och kemikalier. Dessa är skadliga för flora och fauna, och gör ofta matgrödor olämpliga för förtäring. För de som
letar efter en bekämpningsmetod som är snäll mot djuren och miljön, finns nu ett högkvalitativt alternativ från den schweiziska innovatören
SWISSINNO.
Användning av dödliga gifter för att bekämpa sniglar
Vid snigelbekämpning i trädgården är snigelmedel den naturliga vägen att gå, eftersom detta gift är väldigt effektivt och populärt. Men ofta är
det bara professionella trädgårdsmästare som vet hur giftiga dessa kemikalier verkligen är. De flesta snigelmedel består av extremt giftiga
kemikalier som metiokarb eller metaldehyd. Båda kan orsaka allvarlig skada både hos djur och människor, särskilt barn, och kan till och med
vara dödligt, även i små doser.
Dessa gifter appliceras helt enkelt genom att strös ut i trädgården. Detta skapar två stora problem. Först av allt kan snigelmedlet lätt spolas
bort av regn eller när du vattnar i trädgården, och då tappar du hela effekten av giftet. Det andra problemet är att gifterna sjunker ner i marken.
Resultatet blir att matgrödor som suger upp vatten från den förorenade jorden kanske inte går att förtära. Dessutom dödar dessa gifter helt
utan att skilja på skadedjur, husdjur eller andra levande varelser. Husdjur som katter och hundar kan lätt bli förgiftade om de slickar på sina
tassar efter att ha varit i kontakt med gifterna i snigelmedlet.
Försvara dina växter mot sniglar med ett snigelstaket och en giftfri snigelfälla
Snigelgift är en hälsorisk, som även förorenar miljön. Allt detta kan faktiskt undvikas utan problem. Istället för att höfta med giftfördelning, är
det bättre att använda sig av en specifik och väluttänkt metod för att skydda dina växter mot sniglar. Detta kan implementeras superenkelt
med ett snigelstaket och giftfria snigelfällor. För att få allra bäst effekt kan snigelstaketet sättas upp tidigt på våren, samtidigt som du börjar
dona i dina blomsterbäddar. Sniglar kan helt enkelt inte ta sig förbi SWISSINNO:s staket, vilket erbjuder en permanent lösning för trädgårdar,
blomsterbäddar, terrasser och andra områden. Staketets justerbara struktur kan förlängas i oändlighet och monteras enkelt utan verktyg.
Dess användarvänliga teknologi gör att staketets olika delar är enkla att sätta ihop. På det här viset ger snigelstaketet ett ekonomiskt och
miljövänligt skydd dygnet runt.
Om det redan finns ett snigelangrepp eller om det inte går att sätta upp ett snigelstaket, är rådet att använda en giftfri snigelfälla. SWISSINNO
erbjuder en produkt som använder naturligt lockbete för att attrahera sniglar. De fastnar sedan inuti fällan. Lockbetet som används är utom
räckhåll för barn och husdjur, samt är helt ofarligt. Fällan är ett perfekt val, särskilt eftersom den kan återanvändas. För att göra det kan du
helt enkelt rengöra fällan, fylla på med vatten och nytt lockbete.
Håll växtbäddar rena från djurbajs med en djurskrämma med ultraljud
Sniglar är inte de enda skadedjuren som hotar trädgårdsrabatter. Vid odling av färska grönsaker och örter dyker ofta oinbjudna gäster upp,
från skogen och grannskapet. För vilda djur, som rådjur, igelkottar, harar och liknande, är grönsaksland en utsökt buffé och djur som hund
och katt lockas tyvärr till lös jord för att utföra sina behov.
Eftersom vi förmodligen inte vill dela med oss av våra grönsaker med vilda djur, eller få urin och avföring i jorden och på växterna, behöver vi
en effektiv lösning för att driva bort alla dessa djur. Samtidigt behöver vi också tänka på djurens välmående, de bör inte skadas på något vis.
Även här har SWISSINNO den perfekta lösningen – Djurskrämma PRO med ultraljud. Skrämman avger ett ultraljud som människor inte
kan höra, men som är extremt irriterande för djur. Den är dessutom utrustad med en LED-lampa som kan blinka för att skrämma bort ännu
fler.
Effektiv skadedjursbekämpning med innovative produkter
“Vi skyddar det du älskar” – SWISSINNO hjälper till att pålitligt skydda dina favoritområden, så som trädgården, utan att vara en fara för djur
och miljön. Detta uppnås genom innovativ produktutveckling och omfattande tester. Användningen av gifter och kemikalier undviks, med
respekt för miljön och för att skydda djurvärlden. Istället bryter vårt företag ny mark inom skadedjursbekämpning och erbjuder effektiva och
ekologiskt hållbara lösningar.
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