
 

Giftfri getingfälla – döda getingar utan att skada bin 

St. Gallen, 28/07/2021. Runt midsommar blir getingar ofta en riktig plåga. De är påträngande och svärmar kring allt som 

innehåller socker. Deras stick utgör också en faktisk fara, särskilt för dem som råkar ut för en allergisk reaktion. Det finns dock 

sätt att bekämpa dessa skadedjur på ett hållbart och ekologiskt sätt.  

Intressanta fakta om getingar 

Om du vill driva bort getingar från din uteplats eller andra områden där du umgås bör du börja med att ta reda på lite om dessa 

insekter. Getingar tillbringar mestadels av våren och försommaren med att livnära sig på insektslarver. De spelar därför en 

nyttig roll i ekosystemet. En avsaknad av de giriga getingarna skulle mycket ofta leda till stora plågor av bladlöss och andra 

otäcka skadedjur. Vissa proteiner som getingarna får från sin föda förs vidare till larverna i boet, och getingarna får i gengäld 

en sockerhaltig vätska. Från och med mitten av sommaren minskar antalet larver kraftigt och getingarnas sockertillförsel upphör. 

Därför söker de en ersättning, och finner den i överflöd bland oss människor. Söta drycker, glass, salladsdressingar och andra 

sockerhaltiga livsmedel är en guldgruva för getingar. 

Varför letar inte insekter efter socker i naturen? 

Det finns en bra anledning till det. Plommon och vissa andra typer av frukter som skulle kunna användas av getingar för att 

förse dem med socker mognar vanligtvis under sensommaren. Men antalet fruktträd minskar stadigt. Särskilt i städer eller andra 

tätbefolkade områden planteras knappt några fruktträd längre. Därför har dessa insekter från och med midsommar knappt 

några födokällor tillgängliga. 

På grund av detta väntar de bara på att vi ska ta en glass eller unna oss en bit äppelpaj utomhus. Getingarna gör allt de kan 

för att få tag på sockret och visar aggressivt beteende i processen. Den vanligaste reaktionen från vår sida är våldsamma 

försvarsrörelser i hopp om att driva bort skadedjuren. Det är då insekterna använder sina stick för att försvara sig. Problemet 

är dock inte bara den smärta som tillfogas, det finns många människor som drabbas av en allergisk reaktion från getingstick 

och som kräver omedelbar läkarvård. Bara av den anledningen är det nyttigt att kunna utrota dem och kontrollera situationen. 

Bekämpa getingar och skydda bin 

När du bekämpar getingar är det också viktigt att se till att bin inte påverkas, därför bör kemiska bekämpningsmedel inte 

användas. Därför har man utvecklat ekologiska metoder som är mycket effektiva för att du ska kunna skydda dig mot dessa 

bråkmakare. Det bästa sättet att bekämpa getingar på ett hållbart och miljövänligt sätt är att använda en getingfälla och ett bete 

som innehåller ättika och som inte lockar till sig bin. 

Den effektiva och giftfria getingfällan från SWISSINNO 

Den här fällan fungerar på ett mycket enkelt men ändå extremt effektivt sätt. Den består av en robust behållare med ett integrerat 

åtkomstlock. Det finns ett lockmedel blandat med vatten inuti fällan. Efter kraftig omrörning utvecklar betet en doft som getingar 

inte kan motstå, men nyckeln är att betet också innehåller ättika som håller bin borta och skyddade. Insekterna tror att det finns 

särskilt välsmakande mat inuti och flyger sedan in i fällan genom den lämpliga ingången. Därifrån faller de ner i vattnet och 

drunknar. 

Doften är inte skadlig för människor eller husdjur. Doften är placerad så att den endast kan uppfattas av getingar. Fällan kan 

därför fästas på en vägg eller ett träd i närheten av din matplats. Betet håller i cirka två till tre veckor, därefter kan det bytas ut 

mot nytt bete. Nya påfyllningspaket med bete finns tillgängliga för denna moderna fälla, du behöver bara köpa själva fällan en 

gång. 
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