Suojaa puutarhasi tuholaisilta – kevät on tulossa!
St.Gallen, 17.3.2021. Kevät on jo ovella. Parhaillaan luonto heräilee talviunestaan. Nyt on siis puutarhasuunnittelun aika. Valmistele ja kylvä
ensimmäiset kukkien, yrttien ja kasvisten siemenet. Suojaa samalla puutarhasi tuholaisilta kuten etanoilta ja ikäviltä vierailta kuten esim.
kissoilta, koirilta, ja peuroilta, jotta puutarha saa kasvaa rauhassa. Moni puutarhuri tuumii, että kemikaalien ja myrkkyjen käyttö ei ole suotavaa,
koska tällöin kasveista tulee käyttökelvottomia. Sveitsiläinen laatutalo SWISSINNO tarjoaa tuholaisten torjuntaan laadukkaan vaihtoehdon,
joka on eläin- ja ympäristöystävällinen.
Etanoiden torjuminen myrkyllä
Ehkä mieleesi tulee ensimmäiseksi etanasyötti. Tuo myrkyllinen versio on toki tehokas ja paljon käytetty, mutta vain ammattilaispuutarhurit
tietävät, miten vaarallisista kemikaaleista etanasyötti on valmistettu. Usein etanasyötissä on hyvin myrkyllisiä kemikaaliyhdistelmiä kuten
metiocarbia tai metaldehydeä. Se saattaa aiheuttaa sekä ihmisille että eläimille vakavia vaurioita. Lapsille pienikin määrä on kuolettavaa.
Tällaista myrkkyä sirotellaan puutarhaan sellaisenaan, mutta sade ja puutarhakastelu voivat huuhtoa etanasyötin pois, jolloin koko myrkyn
vaikutus on olematon. Veden mukana myrkky imeytyy maaperään. Saastuneessa maaperässä kasvavista kasveista tulee käyttökelvottomia.
Lisäksi myrkyt eivät vain tapa tuholaisia kuten etanoita, vaan siitä voi olla haittaa myös kotieläimille. Esimerkiksi kissa tai koira nuolee
tassujaan, johon siroteltu myrkky on tarttunut.
Myrkytön etanaloukku sekä etana-aita
Sveitsiläinen laatutalo SWISSINNO tarjoaa tuholaisten torjuntaan laadukkaan vaihtoehdon, joka on eläin- ja ympäristöystävällinen.
Suosittelemme tehokasta ja kätevää SWISSINNOIN etanaloukkua sekä etana-aitaa, sen sijaan että sirottelet myrkkyä ympäri pihaa ja
puutarhaa. Etana-aidan voi asentaa nyt kevään kynnyksellä samalla kun valmistelee kukkapenkkiä kuntoon, jotta siitä saa parhaan
hyötysuhteen. SWISSINNOIN etana-aita ei läpäise etanoita. Se tarjoaa pysyvän ratkaisun puutarhalle, kukkapenkille, terassille ja muille
puutarhan osa-alueille. Etana-aidan kasaus onnistuu ilman työkaluja, ja laitetta voi jatkaa loputtomasti. Käytännöllinen etana-aita rakentuu
yksittäisistä aitaosista, jotka tarjoavat tehokasta ja ympäristöystävällistä suojaa puutarhalle ympäri vuorokauden. Jos puutarhassa on jo
etanoita, tai jos etana-aitan kasaaminen ei ole mahdollista, suosittelemme joka tapauksessa käyttämään myrkytöntä etanaloukkuja.
SWISSINNOn tuote houkuttelee etanoita luonnonmukaisella syötillä, minkä jälkeen etanat hukkuvat loukussa. Kotieläimet ja lapset eivät
pääse syöttiin käsiksi, eikä se ole vaarallinen. Loukku on ihanteellinen, sillä sen uudelleenkäyttö on helppoa: se puhdistetaan, se täytetään
vedellä ja syötti vaihdetaan uuteen.
Pidä kukkapenkkisi puhtaana ultraäänellä varustetun eläinkarkottimen avulla
Etana ei ole ainoa puutarhan vihollinen. Tuoreet kasvikset ja yrtit houkuttelevat myös metsän vieraita. Esimerkiksi peuroille, siileille ja jäniksille
kukkapenkki on herkullinen noutopöytä, ja kuohkea maaperä houkuttaa eläimiä tekemään tarpeensa sinne.
Koska emme halua jakaa puutarhan antimia metsän eläinten kanssa, emmekä pidä puutarhan maaperään joutuneesta epähygieenisestä
ulosteesta ja virtsasta, tarvitsemme kätevän ratkaisun, jolla karkotamme nämä eläimet. Toki eläimiä ei saa vahingoittaa millään tavoin.
SWISSINNOlla on tähän sopiva ratkaisu: Ultraääni Eläinkarkotin PRO. Ihmiskorva ei pysty kuulemaan ääntä, mutta eläimille ääni on erittäin
häiritsevä. Ultraäänen lisäksi laitteeseen voi kytkeä LED-salamavalon, joka varmasti karkottaa ei-toivotut vieraat puutarhasta.
Innovaatiotuote tarjoaa tehokasta tuholaistorjuntaa
”We protect what you love” - SWISSINNO auttaa sinua luotettavasti suojaamaan puutarhasi ja muut tärkeät alueet ilman että eläimiä ja
ympäristöä vahingoitetaan. Tuote on syntynyt pitkän tuotekehittelyn ja mittavien testien tuloksena. Kunnioitamme luontoa ja eläimiä, emme
käytä kemikaaleja tai myrkkyjä. Yritys on uusilla urilla tuholaistorjunnassa ja tarjoaa tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.
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