
Соопштение за јавност
Пролетта доаѓа - заштитете се од штетници!

Сент Гален, 17 март 2021.

Пролетта е на прагот, а природата веќе се буди од зимскиот сон.За градинарите, ова е период за садење цвеќиња, зеленчук и разни други
растенија.Затоа, потребно е да се испланира како да се заштитите од штетници како полжави и други несакани посетители на градината, како
што се мачки и кучиња, но и елени.Многу љубители на градинарството сметаат дека употребата на отрови и хемикалии не доаѓа во предвид,
бидејќи тие се штетни и за растенијата и за животните и како последица на тоа ја трујат храната што се одгледува во градината.За оние
градинари кои сакаат да ги заштитат своите посеви на природен начин без употреба на отрови и хемикалии и се пријателски расположени кон
животните и животната средина, SWISSINNO сега нуди алтернативни висококвалитетни производи.

Употреба на опасни отрови во борбата против полжавите
Во борбата против полжавите во вашата градина, обично најпрво помислувате на отров, бидејќи тоа е најефективното и најчесто користеното
средство.За жал, само неколкумина се свесни за тоа колку отровите можат да бидат опасни, бидејќи повеќето од нив содржат високо токсични
хемикалии како метиокарб или металдехид.Двете хемикалии можат сериозно да го загрозат здравјето на луѓето и животните, а се особено
опасни за децата бидејќи можат да бидат смртоносни дури и во многу мали количини. 

Отровот најчесто се попрскува низ градината или цветните леи, што носи два главни проблеми. Прво, дождот или ние, кога ја полеваме
градината, го исфрламе отровот, со што го уништуваме посакуваниот ефект, и второ, кога отровите навлегуваат во почвата, тие ја загадуваат и
како последица ја трујат културата.Покрај тоа, одредени хемикалии исто така можат да бидат многу опасни за нашите домашни миленици
бидејќи мачките или кучињата можат лесно да се отрујат од нив.

Заштитете ги вашите растенија од полжави со заштитна ограда и еколошки стапици

Отровите за полжави можат да бидат многу опасни за околината и здравјето на луѓето, но од полжавите можеме да се ослободиме на поинаков
и поедноставен начин.Наместо да се користат опасни хемикалии и отрови, потребно е испланирано да се заштитат растенијата и културите од
полжави, што лесно може да се постигне со помош на заштитната ограда против полжави и еколошки-прифатливите стапици.За да се постигне
максимална ефикасност, поставете ја оградата во рана пролет.Оградата SWISSINNO, која полжавите не можат да ја преминат, нуди трајно
решение за градини, цветни леи, тераси и други простори. Прилагодливата структура на оградата може бесконечно да се прошири и постави без
користење на алат, а едноставната технологија овозможува практично поврзување на одделни елементи.На овој начин, оградата обезбедува
ефтина и еколошки-прифатлива 24-часовна заштита од полжави.

Меѓутоа, ако вашата градина или цветните леи се веќе зафатени со полжави или поставувањето на оградата не е возможно, препорачливо е да ја
користите стапицата за полжави.Овој производ вклучува природна мамка што ги мами полжавите во стапица во која само тие остануваат
заробени.Мамката е прифатлива за околината и животните и не е опасна за домашните миленици.Можете да ја користите стапицата одново и
одново затоа што чистењето и повторната употреба се многу лесни.

Со помош на високофреквентниот репелент PRO за животни, можете да имате градина без животински измет

Полжавите не се единствените штетници кои ги уништуваат нашите цветни леи и градини. Свежо засадениот зеленчук и билки привлекуваат
посетители од шумата или околината.За дивите животни како елени, ежови, зајаци, итн., градините и цветните леи се вкусна самопослуга, а за
домашните животни како мачки или кучиња тие се мека и топла основа за нивниот измет. Бидејќи не сакаме да ги споделуваме нашите посеви
со штетници, треба да имаме ефикасно решение за да ги одбиеме овие животни без да им наштетиме или да заборавиме на нивната
благосостојба.Во однос на решението за овој проблем SWISSINNO има револуционерно решение, а тоа е PRO ултразвучниот репелент за
одбивање на животни што емитува звуци со висока фреквенција, кои луѓето не ги слушаат, а на животните им пречат. Уредот содржи и LED
светло кое трепка и уште поефикасно и побрзо ги брка непоканетите гости од градината во текот на ноќта.

Ефективна контрола на штетници со помош на иновативни производи

„Ние го штитиме она што го сакате“ - SWISSINNO нуди решенија кои помагаат во заштитата на вашите омилени места, како што се градините, без
ризик за животните и околината.Ова е постигнато преку иновативниот развој на производи и нивното опширно тестирање.Целосно се избегнува
употребата на отрови и хемикалии, со што се покажува почит кон природата и се заштитуваат животните.Наместо тоа, нашата компанија отвора
нови хоризонти во областа за контрола на штетници и нуди ефикасни и еколошки одржливи решенија.
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