Zaščitite se pred škodljivci – pomlad prihaja!
St. Gallen, 17 marca 2021. Pomlad je tik pred vrati in narava se že prebuja iz zimskega spanja. Za vrtnarje je to čas da posadijo prve rože,
zelenjavo in zelišča. Potrebno je tudi načrtovati kako se zaščititi pred škodljivci, kot so polži in nezaželjenimi obiskovalci vrtov kot so npr.
mačke, psi, ali srnjad. Mnogo ljubiteljev vrtnarjenja meni, da uporaba strupov in kemikalij ne pride v poštev, saj so škodljivi za rastline in živali,
posledično pa s tem zastrupljajo hrano, ki zraste na vrtu. Za tiste vrtnarje, ki želijo zaščititi pridelek na naraven način, ki je brez strupov in
kemikalij, ter je prijazen do živali in okolja, podjetje SWISSINNO zdaj ponuja alternativne visoko kakovostne proizvode.
Uporaba nevarnih strupov v boju proti polžem
V boju proti polžem na vašem vrtu, je normalno da najprej pomislite na strup, saj je najbolj učinkovit in največkrat uporabljen. Vendar na
žalost, se samo nekaj ljudi zaveda, kako nevarne so lahko kemikalije v strupih. Večina jih vsebuje zelo toksične kemikalije, kot sta metiokarb
ali metaldehid. Obe kemikaliji lahko resno ogrozijo zdravje ljudi in živali, še posebej so nevarne za otroke, saj so lahko smrtonosne že v zelo
majhnih količinah.
Strup enostavno posujemo po vrtu ali gredah, kar pa predstavlja dva velika problema. Prvič, strup lahko spere dež ali mi sami, ko zalivamo
ter s tem izničimo željeni učinek, in drugič, toksini v strupu pronicajo v zemljo, jo onesnažijo in s tem posledično zastrupljajo pridelek. Poleg
tega pa so kemikalije lahko tudi zelo nevarne za domače živali, saj se lahko mačke ali psi z njimi zlahka zastrupijo.
Zaščitite svoje rastline pred polži z zaščitno ograjo in nestrupenimi pastmi
Strupi za zatiranje polžev so lahko okolju in zdravju zelo nevarni, vendar pa se lahko polžev znebimo tudi na drugačen, zelo enostaven način.
Namesto uporabe nevarnih kemikalij in strupov, je potrebno uporabiti ciljno usmerjen in premišljen način obrambe rastlin in pridelkov pred
polži. To lahko enostavno izvedemo s pomočjo zaščitne ograje proti polžem in okolju prijaznimi pastmi. Da dosežete največjo učinkovitost,
ograjo postavite zgodaj spomladi. Ograja SWISSINNO, čez katero polži ne morejo, ponuja trajno rešitev za vrtove, gredice, terase in druga
območja. Njeno nastavljivo strukturo je mogoče neskončno razširiti in namestiti brez orodja. Njena enostavna tehnologija omogoča uporabniku
enostavno povezovanje posameznih elementov ograje. Na ta način ograja zagotavlja poceni in okolju prijazno 24-urno zaščito pred polži.
Če pa so vaš vrt ali gredo že napadli polži, ali postavitev ograje ni mogoča, je priporočljivo da uporabite past za polže. Ta proizvod vključuje
naravno vabo, ki privabi polže v past, v kateri se le ti utopijo. Vaba je prijazna okolju in živalim, ter ni nevarna hišnim ljubljenčkom. Past lahko
uporabite vedno znova, ker je čiščenje in njena uporaba zelo enostavna.
Naj bodo gredice brez živalskih iztrebkov s pomočjo visokofrekvenčnega odganjalca živali PRO
Polži niso edini škodljivci, ki nam uničujejo grede in vrtove. Sveže posajena zelenjava in zelišča rada privabijo obiskovalce iz gozda in okolice.
Za divje živali kot so srne, ježi, zajci, itd. so vrtovi in gredice okusna samopostrežba, za živali, kot so mačke ali psi, pa so mehka in topla
podlaga za njihove iztrebke.
Glede na to, da svojih pridelkov ne želimo deliti s škodljivci, potrebujemo učinkovito rešitev za odganjanje teh živali. Kljub temu, pa jim ne
smemo škodovati ter pozabiti na njihovo dobro počutje. Tudi v zvezi z rešitvijo tega problema, ima SWISSINNO revolucionarno rešitev, in to
je ultrazvočni odganjalec živali PRO. Ta naprava oddaja visokofrekvenčne zvoke, ki jih ljudje ne slišijo, živali pa zelo motijo. Naprava vsebuje
tudi LED luč, ki z bliskavico ponoči še hitreje odžene nepovabljene goste z vrta.
Učinkovito zatiranje škodljivcev z inovativnimi izdelki
''Varujemo tisto, kar imate radi''- SWISSINNO ima rešitve, s katerimi pomaga zaščititi vaše najljubše predele, kot so vrtovi ali grede, ne da bi
predstavljalo tveganje za živali in okolje. To dosežemo z inovativnim razvojem izdelkov in obsežnimi testiranji. Zaradi spoštovanja do narave
in zaščiti živali, se izogibamo uporabi strupov in kemikalij. Namesto tega naše podjetje odpira nova področja pri zatiranju škodljivcev in ponuja
učinkovite, ekološke in trajnostne rešitve.
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