Tehokas hyttyskarkote ilman “kemikaalipommia”
St Gallen, 06/07/2021. Asuinalueemme hyttyset ja kärpäset ovat ärsyttäviä, ja niistä on usein vaikea päästä eroon.
Eri vaihtoehdot, kotikonsteista aina kemiallisiin, myrkyllisiin aineisiin ja moderneihin sähköisiin ansoihin, kaikki lupaavat avun.
Mutta mikä oikeasti auttaa näihin ärsyttäviin hyönteisiin? Tässä artikkelissa kerromme missä kohden kehittyneet ja
alkeellisemmatkin keinot pettävät ja miksi “kemikaalipommien” käyttäminen on täysin poissuljettu vaihtoehto.
Onko kesä 2021 tavallista pahempi hyttyskesä?
Hyttysten esiintymistiheydestä on vaikea antaa tarkkoja ennustuksia. Joka tapauksessa, olosuhteet ovat suotuisat laajoille
hyttysesiintymille. Huhti- ja toukokuu olivat sateisia, ja nyt ilma lämpenee koko ajan, ensimmäiset helleaallot tekevät tuloaan.
Useat hyttyslajit munivat munansa tulvaniityille, jokien varsiin. Jopa pienimmätkin lätäköt ja lämpäreet ovat erinomaisia
munimispaikkoja. Ensimmäinen ennaltaehkäisevä toimi, sisätiloihin pyrkivien hyttysten varalle, on poistaa seisovat vedet
ulkoalueilla kuten puutarhoissa, terasseilla jne.
Levittävätkö hyttyset koronavirusta?
Tällä hetkellä ei ole todisteita, että hyttyset levittäisivät COVID-19 virusta. Se ei ole kuitenkaan täysin poissuljettua, ja virus voi
mutatoitua leviämään myös hyttysten kautta. Huomioitavaa kuitenkin on se että hyttyset levittävät jo nyt monia vaarallisia
viruksia. Euroopan kohoavista lämpötiloista johtuen trooppisilta alueilta siirtyy meille entistä enemmän hyttyslajeja, jotka tuovat
tullessaan tauteja. Näihin lajeihin kuuluvat Culex-, Asian tiger- ja Aedeshyttyset. Ne levittävät keltakuumeen lisäksi myös Zika, chikungunya-, Länsi Niilin-, ja denguevirusta. Suojellaksesi perhettäsi ja kotiasi sinun tulisi häätää nämä verenimijät pois
nopeasti, ja varustautua tehokkaalla hyttyskarkottimella.
Kotikonstein hyttysiä vastaan?
Tietyt kasvit kuten laventeli, basilika, valkosipuli ja sitruunaruoho pitävät hyttysiä poissa tuoksunsa avulla. Sitrushedelmillä
mausteneilikoiden ohessa on myös hyttysiä karkottava ominaisuus. Näiden keinojen hankaluus ovat tehokkuus ja saavuttavuus.
Joissain tapauksissa myös jatkuva käyttö. Säännöllinen kastelu ja sitrushedelmien ja mausteneilikoiden hoitaminen voivat
käydä rasittaviksi. Tehokkuuden taso näissä kotikonsteissa on suhteellista, riippuen niiden sijoittelusta ja kuinka vahva tuoksu
kullakin kasvilla on. Iso hyöty toisaalta on siinä, kuinka kasvit yleisestikin kohentavat asuinalueitamme, joitain niistä voi käyttää
jopa ravinnoksi. Tässäpä onkin käytännön syitä kasvien käyttöön eritoten teknologisten ratkaisujen tukena. Onhan laventelin
ihana tuoksu ja tuore basilika tomaattikastikkeeseen lisättäväksi nautinto jo sinänsä.
“Kemikaalipommilla” hyttysiä vastaan talossa tai puutarhassa
Kemikaalien tehokkuus hyttysten torjunnassa puhuu puolestaan. Nämä nk. hyönteismyrkyt tappavat toki ärsyttävät hyttyset ja
kärpäset, mutta myös mehiläiset, ampiaiset jne. hyvin nopeasti. Tässä onkin kemikaalien käytön isoin ongelma ja varjopuoli; se
tappaa kaiken. Näin ei saa olla varsinkaan sisätiloissa, missä lemmikit, lapset ja aikuisetkin altistuvat myrkyille, jotka voivat
aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Jopa biologiset hyönteismyrkyt, biosidit, ovat vahvasti myrkyllisiä ja suosittelemme vakavasti
olemaan käyttämättä niitä. Ulkotiloissa biosidit eivät ainoastaan tapa hyttysiä, mutta valitettavasti myös hyödyllisiä lajeja kuten
mehiläisiä, kimalaisia ja ampiaisia. Jopa nisäkkäät kuten näätäeläimet, siilit, kissat ja koirat voivat menehtyä altistuttuaan
korkeille annoksille myrkkyä.
Tehokasta, ekologista ja kestävää - Hyttystorjuntaa SWISSINNOLTA
SWISSINNO tarjoaa täydellisen yhdistelmän korkealuokkaista tehokkuutta ja kestävyyttä innovatiivisella hyttysansallaan.
Esim. tyylikäs 4W LED Mini Insect Glue Catcher, on liimalla toimiva hyönteispyydys. Se varmistaa UV-valon avulla korkean
houkuttavuuden. Hyttyset ja kärpäset laskeutuvat laitteen liimapaperiin ja tarttuvat siihen kiinni. Ilman syöttiä tai myrkkyjä!
Turvallinen lapsille ja lemmikeille. Täydellisen sopiva käytettäväksi sisätiloissa; kuten keittiöissä, olohuoneissa,
makuuhuoneissa, toimistoissa, ravintoloissa jne.
Innovaatioita myrkkyjen sijaan
Hyönteismyrkyt ja biosidit ovat haitallisia sekä ympäristölle että terveydelle, ja niiden käyttöä on mahdollisuuksien mukaan
välttettävä. Tuotekehittelyssään SWISSINNO luottaa kestäviin teknologioihin, jotka mahdollistavat ekologisen, turvallisen ja
tehokkaan tuholaistorjunnan. "We protect what you love" – elinalueiden suojaaminen tuhoeläimiltä, aiheuttamatta vaaraa alueen
asukkaille, on sveitsiläisen yrityksemme päätehtävä.

Contact
SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22
9000 St Gallen
Schweiz
T + 41-71-223 4016
F + 41-71-223 4024
info@swissinno.com
https://www.swissinno.com

