Učinkovito zatirajte insekte brez uporabe kemikalij
St Gallen, 06/07/2021. Komarji in muhe so zelo moteči v naših bivalnih prostorih in se jih pogosto ni enostavno znebiti. Hitre in učinkovite
rešitve obljubljajo različne možnosti, kot so preizkušeni domači preparati, strupene kemikalije, sodobne elektronske pasti za insekte, itd. Toda
kaj v resnici pomaga proti tem nadležnim škodljivcem? V tem članku Vam razkrijemo, kje so prednosti in slabosti posameznih načinov nadzora
nad insekti in zakaj uporabo kemikalij močno odsvetujemo.
Je v letu 2021 več komarjev in insektov?
Kljub temu, da so razmere ugodne za velike populacije, nič ne kaže na to, da bi se letos pojavila mrzlica komarjev ali insektov. April in maj
sta bila deževna; sedaj pa postaja vse topleje in bližajo se vročinski valovi. Mnoge vrste komarjev odlagajo jajčeca na poplavljenih poljih ob
rekah, zanje pa so idealni tudi manjši bazeni in luže. Prvi preventivni ukrep, da se izognemo veliki populaciji komarjev v zaprtih prostorih, je
torej odstranjevanje stoječe vode na zunanjih površinah, kot so vrtovi, balkoni, terase, itd.
Ali komarji prenašajo koronavirus?
Trenutno ni dokazov, da bi komarji prenašali COVID-19. Vendar pa tega tudi ni mogoče izključiti, saj ni znano ali je kakšna možnost, da bi se
tako prenašal kakšen mutiran virus COVID-19. Potrebno je upoštevati, da komarji prenašajo druge nevarne viruse. Zaradi naraščujočih
temperatur se vedno več vrst komarjev s tropskih območij naseljuje v Evropo, ter povzročajo in širijo bolezni. Sem spadajo komar Culex,
tigrasti komar, in komar Aedes. Ti prenašajo Rumeno mrzlico, Zika virus, Chikungunya virus, virus Zahodnega Nila in virus Denga. Da bi
zaščitili svoj dom in družino, morate čim hitreje pregnati nadležne krvosesce in vzpostaviti učinkovito zaščito pred insekti.
Kateri domači pripravki delujejo v boju proti komarjem?
Nekatere rastline, kot so sivka, bazilika, česen ali limonska trava, odganjajo komarje. Odbojni učinek imajo tudi agrumi z nageljnovimi žbicami
(klinčki). Težave teh metod pa so doseganje učinkovitosti, saj je treba te rastline neprestano vzdrževati, nameščenost rastlin v območju, ter
intenzivnost vonja, ki ga oddajajo. Velika prednost rastlin pa je v tem, da na splošno izboljšujejo življensko okolje, nekatere so primerne za
uživanje, zato je smiselno uporabiti ta ‘zdravila’ in navsezadnje, sta sladek vonj sivke in sveža bazilika za paradižnikovo omako vedno v
veselje.
‘Kemična bomba’ proti insektom v hiši ali na vrtu
Dejstvo je, da so kemikalije najbolj učinkovita sredstva v boju proti žuželkam. Vendar pa tako imenovani insekticidi, poleg muh in komarjev,
pobijejo tudi ostale žuželke, kot so na primer čebele, ki pa so za naše življenje zelo koristne. Zato je uporaba insekticidov še posebej
nesprejemljiva v zaprtih prostorih, v katerih so otroci, hišni ljubljenčki in celo odrasli, saj ob stiku s toksini, lahko zelo ogrozijo svoje zdravje.
Tudi biološki insekticidi, imenovani Biocidi, so močni strupi, zato jih močno odsvetujemo. V večjih odmerkih zaužitja, pobijejo celo podlasice,
ježe, mačke ter pse.
Učinkovito, ekološko in trajnostno – SWISSINNO za zatiranje insektov
Popolno kombinacijo učinkovitosti in trajnosti dobite z inovativnim lovilcem insektov, kakovostnega švicarskega podjetja SWISSINNO.
Eleganten 4W LED Mini lepljiva past za insekte, s pomočjo UV svetlobe zagotavlja visoko raven privlačnosti. Pritegne muhe in komarje, da
pristanejo na lepljivem papirju. Enostavno, brez vabe ali strupa! Tako je past za insekte varna za otroke in hišne ljubljenčke. Past je idealna
za notranje prostore, kot so kuhinja, dnevna soba, spalnica, pisarna, restavracije, itd.
Inovacija namesto strupa
Strupi, kot so insekticidi in biocidi, škodujejo okolju in zdravju, zato se je njihovi uporabi potrebno vedno izogibati. Pri podjetju SWISSINNO
se pri razvoju izdelkov vedno zanašamo uporabo trajnostnih tehnologij, ki omogočajo ekološko, varno in učinkovito zatiranje škodljivcev.
‘Varujemo tisto kar imate radi’ – zaščita bivalnih prostorov pred škodljivci, brez da bi povzročili kakšno nevarnost za kogarkoli, je glavna skrb
podjetja SWISSINNO.
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