Dārza preces, tehnika

Ja neesat sajūsmā par dārza sakopšanas darbiem rudenī, pamēģiniet tos veikt izmantojot
Fiskars piedātos jaunus un dažus jau ierastus darbarīkus. Iespējamas, tad rudens darbi veiksies
vieglāk un vairs neliksies tik nepatīkami.

Ikviens dārza darbu mīļotājs zina, ka labākā sagatavošanās ziemai un pavasarim ir pagalma un
dārza sakopšana. Vai tā būtu zālienā sakritušo lapu savākšana, netīrumu un dubļu
aizslaucīšana no asfaltēta pagalma, vai noteku atbrīvošana no izmirkušajām rudens lapām.
Kvalitatīvu, lietošanā ērtu un ilgi kalpojošu darbarīku izmantošana samazinās piepūli, ietaupīs
laiku un radīs ievērojami atšķirību paveikto darbu gala rezultātā.

Lapu savākšana ir ne tikai estētisks gandarījums. Tā palīdz atbrīvoties no dažādām slimībām
un kaitēkļiem. Ja jūsu lapu kokus šogad ir skārusi kāda sēnīšu izraisīta saslimšana - miltrasa,
rūsa vai cita, nobirušo lapu savākšana un izvešana no dārza, palīdz izvairīties no atkārtota
slimību uzliesmojuma nākamajā gadā. Savāktās lapas šādos gadījumos ir jāsadezina, jāaprok
vai, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotājiem, jānogādā atbilstošā atkritumu savākšanas
punktā. Līdzīgi rīkojas, ja lapu koki vai augļu koki ir cietuši no kaitēkļu uzbrukumiem. Daudzi
kaitēkļi, to kāpuri vai kūniņas, ziemu bieži vien pavada iekārtojoties uz ziemas guļu nobirušajās
lapās un augsnes virskārtā zem tām. Obligāti lapas ir jāsavāc un jāiznīcina, ja jūsu dārzā ir
kastanis, ko skāruši zirgkastaņas mīnējošās kodes uzbrukumi. Arī daudzi augļu koku kaitēkļi,
kā, piemēram, ābeļu ziedu smecernieks, ogulāju lapu tinējs, aveņu pumpuru kode un daudzi
citi, pārziemo nokritušajās lapās vai zemsedzē zem tām. iznīcinot savāktās lapas, kopā ar tām
bojā aizies arī kaitēkļi.

Svarīgākais darbarīks rudens sakopšanas darbos ir grābeklis. Fiskars piedāvā ar lapu grābekli
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Solid™, kas pieejams gan vidējā, gan lielā izmērā. Tīrīšanas darbos noderīga būs arī jaunā,
dažādiem darbiem paredzētā Solid™ pagalma slota, kas, pateicoties tās platajai, izliektajai
formai un dubultajiem PowerClean™sariem, padara slaucīšanas darbus ērtus un patīkamus.
Gan lapu grābekļiem, gan jaunajai pagalma slotai ir alumīnija kāts - viegli, izturīgi un elastīgi
uzgaļi patīkamākam darbam, kā arī kātos iestrādāti īpaši caurumi ērtākai darbarīku glabāšanai.
Papildus šiem darbarīkiem, noderīgi būs arī Fiskars XL izmēra lapu grābeklis plašāku teritoriju
sakopšanai, kā arī viegla, saliekama soma ērtai uzglabāšanai ar ietilpību līdz 172 litriem,
nodrošinot, ka visas lapas un dārzā vairs nevajadzīgais tiks savāktas un nogādātas, kur
nepieciešams.

Fiskars rudens sakopšanas darbiem piedāvā arī 2 risinājumus – QuikFit™ Bruģa spraugu birsti,
kas aprīkota ar īpašiem tērauda sariem un būs noderīgs palīgs sūnu un nezāļu iztīrīšanai no
bruģa spraugām, kā arī Fiskars QuikFit™ Noteku tīrītāju, kas palīdzēs attīrīt caurules no lapām
un dažādiem netīrumiem. Turklāt Noteku tīrītāja teleskopiskais kāts ļauj efektīvi strādāt ar
darbarīku augstumā līdz 6 metriem, atrodoties uz zemes.

Veiksmi rudens sakopšanas darbos darbos!
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