Παγίδα για σφήκες χωρίς δηλητήριο – σκοτώνει τις σφήκες χωρίς να ελκύει τις μέλισσες
St. Gallen, Ελβετία, xx/xx/2021. Στα μέσα του καλοκαιριού οι σφήκες συχνά αποτελούν πραγματική ενόχληση. Μαζεύονται σε
σμήνος πάνω σε φαγητά που περιέχουν ζάχαρη. Το κεντρί τους αποτελεί επίσης έναν αληθινό κίνδυνο, ειδικά σε όσους
υποφέρουν από αλλεργικές αντιδράσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, μέθοδοι για να καταπολεμηθούν αυτά τα παράσιτα με έναν
βιώσιμο και οικολογικό τρόπο.
Ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις σφήκες
Εάν θέλετε να απομακρύνετε τις σφήκες από την αυλή σας ή άλλες περιοχές όπου συναθροίζεστε με άλλους ανθρώπους, θα
πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε κάποια πράγματα σχετικά με αυτά τα έντομα. Οι σφήκες κυρίως περνούν την άνοιξη και τις
αρχές του καλοκαιριού τρεφόμενες με προνύμφες εντόμων. Για αυτόν τον λόγο παίζουν έναν χρήσιμο ρόλο στο οικοσύστημα.
Απουσία των σφηκών θα οδηγούσε πολύ συχνά σε μεγάλες επιδημίες αφιδών (μελιγκρών) και άλλων κακών παρασίτων.
Κάποιες πρωτεΐνες που οι σφήκες κερδίζουν από τη διατροφή τους μεταφέρονται στις προνύμφες τους στις φωλιές, με τις
σφήκες να λαμβάνουν ένα ζαχαρώδες υγρό σε αντάλλαγμα. Με το πέρασμα στα μέσα του καλοκαιριού ο αριθμός των
προνυμφών μειώνεται έντονα και η παροχή ζάχαρης προς τις σφήκες σταματά. Ως αποτέλεσμα, ζητούν ένα υποκατάστατο και
το βρίσκουν σε αφθονία σε εμάς, ανάμεσα στους ανθρώπους. Γλυκά ποτά, παγωτό, σάλτσες για σαλάτες και άλλα ζαχαρώδη
φαγητά αποτελούν έναν παράδεισο για τις σφήκες.
Γιατί τα έντομα δεν ψάχνουν για ζάχαρη στη φύση;
Υπάρχει ένας καλός λόγος για αυτό. Τα δαμάσκηνα και κάποια άλλα είδη φρούτων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
από τις σφήκες προκειμένου να τις προμηθεύσουν με ζάχαρη, ωριμάζουν στα τέλη του καλοκαιριού. Όμως ο αριθμός των
δέντρων αυτών σταθερά μειώνεται, ιδιαίτερα σε αστικές ή άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου η συντριπτική πλειοψηφία
των δέντρων που φυτεύονται είναι καλλωπιστικά. Ως αποτέλεσμα, στα μέσα του καλοκαιριού, αυτά τα έντομα δεν έχουν σχεδόν
καμία πηγή τροφής διαθέσιμη.
Εξαιτίας αυτού, απλά περιμένουν εμάς να πάρουμε ένα παγωτό ή να απολαύσουμε ένα κομμάτι κέικ φρούτων σε εξωτερικό
χώρο. Οι σφήκες κάνουν ό,τι μπορούν για να πάρουν τη ζάχαρη, καταδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά. Η πιο κοινή
αντίδρασή μας είναι βίαιες αμυντικές κινήσεις, ελπίζοντας να απομακρυνθούν τα παράσιτα. Τότε είναι που τα έντομα θα
χρησιμοποιήσουν το κεντρί τους για να αμυνθούν. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο πόνος που προκαλείται, υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από αλλεργική αντίδραση σε τσίμπημα σφήκας και απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. Μόνο
για αυτόν τον λόγο, είναι χρήσιμο να είστε σε θέση να τις εξαλείψετε και να ελέγξετε την κατάσταση.
Καταπολεμήστε τις σφήκες και προστατέψτε τις μέλισσες
Όταν καταπολεμάτε τις σφήκες, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι οι μέλισσες δεν επηρεάζονται, επομένως χημικά
παρασιτοκτόνα δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται. Αυτός είναι ο λόγος που οικολογικές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί, οι οποίες
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στο να σας επιτρέπουν να προστατεύετε τους εαυτούς σας εναντίον αυτών των ταραχοποιών.
Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσετε τις σφήκες με έναν βιώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο είναι να
χρησιμοποιήσετε μια παγίδα σφηκών και δόλωμα, το οποίο περιέχει ξύδι και δεν ελκύει τις μέλισσες.
Η αποτελεσματική και μη τοξική παγίδα σφηκών από τη SWISSINNO
Αυτή η παγίδα δουλεύει με έναν πολύ απλό, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο. Αποτελείται από ένα ανθεκτικό δοχείο με
ένα ενσωματωμένο καπάκι πρόσβασης. Υπάρχει ένα δόλωμα αναμεμειγμένο με νερό μέσα στην παγίδα. Μετά από έντονη
ανάδευση, το δόλωμα αναδύει μια μυρωδιά στην οποία οι σφήκες δεν μπορούν να αντισταθούν. Ωστόσο, το σημείο-κλειδί είναι
ότι το δόλωμα περιέχει ξύδι, το οποίο κρατά τις μέλισσες μακριά και προστατευμένες. Τα έντομα πιστεύουν ότι υπάρχει ένα
ιδιαίτερα νόστιμο φαγητό μέσα στην παγίδα και μετά πετούν προς αυτό, μέσω της κατάλληλης εισόδου. Από εκεί, πέφτουν μέσα
στο νερό και πνίγονται.
Το άρωμα δεν είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους ή τα κατοικίδια. Η μυρωδιά του αρώματος μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο
από τις σφήκες. Η παγίδα μπορεί επομένως να στερεωθεί σε έναν τοίχο ή δέντρο σε πολύ κοντινή απόσταση από την περιοχή
όπου συναθροίζεστε για φαγητό. Το δόλωμα θα διαρκέσει για περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες. Έπειτα μπορεί να
αντικατασταθεί με νέο δόλωμα. Ανταλλακτικά πακέτα νέου δολώματος υπάρχουν διαθέσιμα, οπότε χρειάζεται να αγοράσετε
την παγίδα μόνο μία φορά.
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