
 

Effectieve insectenwerend middel zonder chemische bom 

St. Gallen, 06/07/2021. Muggen en vliegen in onze leefruimtes zijn vervelend en vaak niet eenvoudig te bestrijden. Verschillende opties, 

van beproefde huismiddeltjes tot chemische, giftige stoffen tot moderne, elektronische insectenvallen, beloven een oplossing. Maar wat 

helpt nu echt tegen het vervelende ongedierte? In dit artikel leggen wij voor u uit wat de voor- en nadelen van de afzonderlijke 

bestrijdingsmethoden zijn en waarom de "chemische club" sterk wordt afgeraden. 

Zullen er in de zomer van 2021 meer muggen en insecten zijn? 

Niets wijst erop dat er dit jaar een muggen- of insectenplaag zal plaatsvinden. Niettemin zijn de omstandigheden voor grote populaties 

gunstig. April en mei waren regenachtig en nu wordt het warmer en warmer en beginnen de eerste hittegolven. Veel muggensoorten leggen 

hun eieren in overstroomde velden in de buurt van rivieren. Maar ook kleinere zwembaden en plassen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. 

Daarom is de eerste preventieve maatregel om veel muggen binnenshuis te vermijden, het verwijderen van stilstaand water in 

buitenruimtes zoals de tuin, balkon, terras, enz. 

Brengen muggen corona over? 

Er is momenteel geen bewijs dat muggen het Covid-19-virus overdragen. Dit kan echter nog niet worden uitgesloten of het virus zou zo 

kunnen muteren dat dit mogelijk wordt. Maar waar je nu rekening mee moet houden, is dat andere gevaarlijke virussen worden 

overgedragen door muggen. Door de stijgende temperaturen in Europa vestigen steeds meer soorten muggen zich in tropische gebieden 

en brengen ziekten met zich mee. Deze omvatten de Culex-mug, de Aziatische tijgermug en de Aedes-mug. Deze brengen gele koorts, de 

Zika-, Chikungunya-, West-Nijl- en Dengue-virussen over. Om uw eigen huis en gezin te beschermen, moet u vervelende bloedzuigers snel 

wegjagen en effectieve insectenbescherming instellen. 

Welke huismiddeltjes helpen tegen muggen? 

Bepaalde planten zoals lavendel, basilicum, knoflook of citroengras houden muggen op afstand met hun geur. Citrusvruchten met 

kruidnagel hebben ook een afstotende werking. Het probleem met deze middelen is hun efficiëntie, bereik en, in sommige gevallen, 

constant onderhoud. Het enige wat je hoeft te doen is de planten water te geven, maar het constant vernieuwen van citrusvruchten met 

kruidnagel kan een gedoe zijn. Het werkingsbereik van deze huismiddeltjes is relatief, afhankelijk van waar ze zijn geplaatst en hoe intens 

de uitgestoten geur is. Een groot voordeel van planten daarentegen is dat ze over het algemeen de leefomgeving verbeteren en in 

sommige gevallen ook geschikt zijn voor consumptie. Een zoetige lavendelgeur en verse basilicum voor de tomatensaus zijn altijd een 

genot. 

Chemische bom tegen insecten in huis of tuin 

De efficiëntie van chemische middelen tegen insecten spreekt voor zich. Deze zogenaamde insecticiden doden vervelende muggen, 

vliegen, maar ook bijen, wespen etc. in zeer korte tijd. En dit is precies waar het nadeel en het grootste probleem van de "chemische club" 

ligt: het doodt gewoon alles. Dit is met name binnenshuis onaanvaardbaar, omdat huisdieren, kinderen en volwassenen die in contact 

komen met de gifstoffen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Zelfs biologische insecticiden of biociden zijn sterke gifstoffen en we 

raden het gebruik ervan ten zeerste af. In de buitenruimte doden biociden niet alleen vervelende muggen, maar helaas ook nuttige 

organismen zoals bijen, hommels en wespen. Zelfs zoogdieren zoals wezels, egels, katten en honden kunnen sterven als ze een hogere 

dosis consumeren. 

Effectief, ecologisch en duurzaam - insectenwerende middelen van SWISSINNO 

U krijgt de perfecte combinatie van efficiëntie en duurzaamheid met de innovatieve insectenbescherming van het Zwitserse kwaliteitsbedrijf 

SWISSINNO. Zo zorgt de stijlvolle mini insectenlijmvanger 4W LED voor een hoge aantrekkingskracht met behulp van UV-licht. Muggen en 

vliegen worden er door aangetrokken, landen op lijmpapier en blijven daar plakken. Zonder aas of gif! Dit maakt de insectenval absoluut 

veilig voor kinderen en huisdieren. Ideaal voor binnenruimtes zoals keukens, woonkamers, slaapkamers, kantoren, restaurants en meer. 

Innovatie in plaats van vergif 

Vergiften zoals insecticiden en biociden zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid en het gebruik ervan moet indien mogelijk altijd 

worden vermeden. Bij productontwikkeling vertrouwt SWISSINNO op het gebruik van duurzame technologieën die ecologische en 

effectieve ongediertebestrijding mogelijk maken. "We protect what you love" - gebieden van het leven beschermen tegen ongedierte zonder 

een bron van gevaar te creëren voor de bewoners van deze levensgebieden - dat is de belangrijkste zorg van het Zwitserse bedrijf. 
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