Bekæmp insekter effektivt uden en kemisk bombe
St Gallen, 06/07/2021. Myg og fluer i vores daligdag er irriterende og ofte ikke lette at slippe af med. Der findes forskellige muligheder, alt fra
velafprøvede hjemmemediciner til kemiske, giftige stoffer til moderne elektroniske insektfælder, som alle lover at være midlet. Men hvad
hjælper virkelig mod disse irriterende skadedyr? I denne artikel forklarer vi for dig, hvor fordelene og ulemperne ved de enkelte produkter er,
og hvorfor en "kemisk bombe" kraftigt frarådes.
Vil der være flere myg og insekter i sommeren 2021?
Der er intet, der tyder på, at en mygge- eller generel insektpest vil forekomme i år. Ikke desto mindre er forholdene gunstige for store
befolkninger. April og maj var regnfulde; nu bliver det varmere og varmere, og de første hedebølger sætter ind. Mange myggearter lægger
deres æg i oversvømmede marker nær floder. Dog er mindre bassiner og vandpytter også ideel til dette. Den første forebyggende
foranstaltning for at undgå en masse myg indendørs er derfor at fjerne stillestående vand i udendørs områder som haven, balkonen, terrassen
osv.
Overfører myg coronavirus?
Der er i øjeblikket ingen beviser for, at myg transmitterer COVID-19. Dette kan dog endnu ikke udelukkes, eller at virussen kan mutere på en
sådan måde, at dette bliver muligt. Hvad du dog skal overveje nu, er at andre farlige virusser overføres af myg. På grund af de stigende
temperaturer i Europa bosætter flere og flere myge arter fra tropiske områder sig og medbringer sygdomme. Disse inkluderer Culex-myggen,
den asiatiske tiger-myg og Aedes-myggen. Disse overfører gul feber såvel som Zika-, chikungunya-, West Nile- og dengue-vira. For at
beskytte dit eget hjem og din familie skal du derfor jage de irriterende blodsugere hurtigt væk og foretage en effektiv insektbeskyttelse.
Hvilke hjemme midler hjælper med at bekæmpe myg?
Visse planter, som lavendel, basilikum, hvidløg eller citrongræs, holder myg væk med deres duft. Citrusfrugter med nelliker har også en
afvisende virkning. Problemerne med disse metoder er effektivitet, rækkevidde og i nogle tilfælde konstant vedligeholdelse. Mens alt hvad du
skal gøre er at vande planterne, kan det være svært at konstant forny citrusfrugter med nelliker. Effektivitetsområdet for disse hjemme midler
er relativt, afhængige af hvor de placeres, og hvor intens lugten, der udsendes, er. En stor fordel ved planter er på den anden side, at de
generelt forbedrer livsmiljøet og undervejs også er velegnede til forbrug, så det er fornuftigt, hvis ikke praktisk at bruge disse midler, selvom
de kan forbedres ved at omfatte teknologiske løsninger ved siden af, og når alt kommer til alt er en sød lavendel duft og frisk basilikum til
tomatsauce altid en fornøjelse.
Kemisk bombe mod insekter i huset eller haven
Effektiviteten af kemiske midler mod insekter taler for deres anvendelse. Disse såkaldte insekticider dræber irriterende myg og fluer, men
også bier, hvepse osv. På meget kort tid. Alligevel er det netop her, ulempen og det største problem ved at bruge en "kemisk bombe" også
ligger: den dræber simpelthen alt. Dette er især uacceptabelt indendørs, da kæledyr, børn og endda voksne, der kommer i kontakt med
toksinerne, kan lide sundhedsskader. Selv biologiske insekticider, også kaldet biocider, er stærke giftstoffer, og vi fraråder kraftigt at bruge
dem. På det udendørs område dræber biocider ikke kun irriterende myg, men desværre også gavnlige organismer, såsom bier, humlebier og
hveps. Selv pattedyr, som væsel, pindsvin, katte og hunde, kan dø, hvis de indtager dem i højere doser.
Effektiv, økologisk og bæredygtig - insektbekæmpelse fra SWISSINNO
Du får den perfekte kombination af effektivitet og bæredygtighed med den innovative insektfanger fra det schweiziske kvalitetsfirma
SWISSINNO. Den stilfulde 4W LED Mini Insect Lim Catcher, for eksempel, sikrer et højt niveau af lokning ved hjælp af UV-lys. Myg og fluer
tiltrækkes af det, lander på det klæbende limpapir og sidder fast der. Uden noget agn eller gift! Dette gør insektfælden sikker for børn og
kæledyr. Ideel til indendørs områder som køkkener, stuer, soveværelser, kontorer, restauranter og meget mere.
Innovation i stedet for gift
Gift som insekticider og biocider er skadelige for miljøet og sundheden, og deres anvendelse bør altid undgås, hvis det er muligt. Under
udvikling af produkter er SWISSINNO afhængig af brugen af bæredygtige teknologier, der muliggør økologisk, sikker og effektiv
skadedyrsbekæmpelse. "Vi beskytter det, du elsker" - det schweiziske selskabs største fokus er at beskytte boligarealer mod skadedyr uden
at skabe en fare for beboerne i områderne.
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