Bekämpa insekter effektivt utan kemikalier
St Gallen, 06/07/2021. Myggor och flugor i våra hem är irriterande och ofta svåra att bli av med. Olika alternativ, från beprövade
huskurer till kemiska, giftiga ämnen och moderna elektroniska insektsfällor, lovar lösningar på problemet. Men vad hjälper
verkligen mot dessa irriterande skadedjur? I den här artikeln förklarar vi för dig vad fördelarna och nackdelarna med de enskilda
bekämpningsmetoderna är och varför man starkt avråder från "kemiska bomber".
Kommer det att finnas fler myggor och insekter sommaren 2021?
Det finns inget som tyder på att en mygg- eller insektspest kommer att inträffa i år. Förhållandena är dock gynnsamma för stora
populationer. April och maj var regniga, nu blir det allt varmare och de första värmeböljorna börjar komma. Många arter av
myggor lägger sina ägg på översvämmade fält i närheten av floder. Men även mindre pooler och vattenpölar lämpar sig utmärkt
för detta. Den första förebyggande åtgärden för att undvika en massa myggor inomhus är därför att ta bort stillastående vatten
i utomhusområden, till exempel i trädgården, på balkongen, terrassen och så vidare.
Kan myggor sprida coronaviruset?
Det finns för närvarande inga bevis för att myggor kan sprida COVID-19. Detta kan dock ännu inte uteslutas, eller så kan viruset
mutera på ett sådant sätt att detta blir möjligt. Vad man nu dock måste tänka på är att andra farliga virus överförs av myggor.
På grund av de stigande temperaturerna i Europa bosätter sig allt fler myggarter från tropiska områden och för med sig
sjukdomar. Dessa inkluderar Culexmyggan, den asiatiska tigermyggan och Aedes-myggan. Dessa överför gula febern samt
Zika-, chikungunya-, West Nile- och denguevirus. För att skydda ditt hem och din familj bör du därför snabbt driva bort irriterande
blodsugare och sätta upp ett effektivt insektsskydd.
Vilka huskurer hjälper mot myggor?
Vissa växter, som lavendel, basilika, vitlök och citrongräs, håller myggor borta med sin doft. Citrusfrukter med kryddnejlika har
också en avvisande effekt. Problemen med dessa metoder är effektivitet, räckvidd och, i vissa fall, konstant underhåll. Medan
allt du behöver göra är att vattna växterna kan det vara besvärligt att ständigt skaffa fräscha citrusfrukter och klä dem med
kryddnejlika. Effektivitetsområdet för dessa huskurer är relativt, beroende på var de placeras och hur intensiv lukten som avges
är. En stor fördel med växter är å andra sidan att de generellt sett förbättrar livsmiljön och ibland även lämpar sig för konsumtion,
så det är vettigt om det är praktiskt möjligt att använda dessa botemedel, även om de kan förbättras genom att omfamna
tekniska lösningar vid sidan av. När allt kommer omkring är en söt lavendeldoft och färsk basilika till tomatsås alltid ett nöje.
Kemisk bomb mot insekter i hemmet eller trädgården
Kemiska medels effektivitet mot insekter talar för att de bör användas. Dessa så kallade insekticider dödar irriterande myggor
och flugor, men även bin, getingar och mer på mycket kort tid. Ändå är det just här som nackdelen och det största problemet
med att använda en "kemisk bomb" också ligger: den dödar helt enkelt allting. Detta är särskilt oacceptabelt inomhus, eftersom
husdjur, barn och även vuxna som kommer i kontakt med gifterna kan drabbas av hälsoskador. Även biologiska insektsmedel,
också kallade biocider, är starka gifter och vi avråder starkt från att använda dem. I utomhusområden dödar biocider inte bara
irriterande myggor utan tyvärr också nyttiga organismer som bin, humlor och getingar. Till och med däggdjur, som vesslor,
igelkottar, katter och hundar, kan dö om de får i sig biocider i högre doser.
Effektiv, ekologisk och hållbar – insektsbekämpning från SWISSINNO
Du får den perfekta kombinationen av effektivitet och hållbarhet med den innovativa insektsfångaren från det schweiziska
kvalitetsföretaget SWISSINNO. Den snygga Mini Insektsfångare med Klistermatta 4 Watt LED med LED-lampa garanterar till
exempel en hög grad av attraktion med hjälp av UV-ljus. Myggor och flugor lockas av det, landar på det klibbiga limpappret och
förblir fast där. Utan något bete eller gift! Detta gör insektsfällan säker för barn och husdjur. Passar utmärkt för
inomhusutrymmen som kök, vardagsrum, sovrum, kontor, restauranger med mera.
Innovation i stället för gift
Gifter som insektsmedel och biocider är skadliga för miljön och hälsan, och deras användning bör alltid undvikas om möjligt.
När SWISSINNO utvecklar produkter förlitar man sig på att använda hållbar teknik som möjliggör en ekologisk, säker och
effektiv bekämpning av skadedjur. "Vi skyddar det du älskar" – att skydda livsmiljöer från skadedjur utan att skapa faror för de
som bor i dessa miljöer är det schweiziska företagets främsta intresse.
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