Giftfri hvepsefælde - dræb hveps uden at tiltrække bier
St. Gallen, 28 / 07 / 2021. I midten af sommeren bliver hvepse ofte en reel gener. De er påtrængende og sværmer på
fødevarer, der indeholder sukker. Deres brod udgør også en reel fare, især for dem, der lider af en allergisk reaktion. Der er
dog måder at bekæmpe disse skadedyr på en bæredygtig og økologisk måde.
Interessante fakta om hvepse
Hvis du vil jage hveps væk fra din gårdhave eller andre områder, hvor du samles, skal du starte med at finde ud af lidt om
disse insekter. Hvepse bruger mest foråret og forsommeren på at fodre insektlarver. De spiller derfor en nyttig rolle i
økosystemet. Fravær af de grådige hvepse ville ofte føre til store plager af bladlus og andre grimme skadedyr. Nogle
proteiner, som hvepse vinder ved deres diæt, overføres til larverne i reden, hvor hvepsene til gengæld får en sukkerholdig
væske. Fra midten af sommeren falder antallet af larver kraftigt, og forsyningen af hvepsesukker ophører. Som et resultat
søger de en erstatning og finder den i overflod blandt os mennesker. Søde drikkevarer, is, salatdressinger og andre
sukkerholdige fødevarer er en guldmine til hvepse.
Hvorfor leder insekter ikke efter sukker i naturen?
Der er en god grund til det. Blommer og nogle andre frugttyper, som hvepse kunne bruge til at forsyne dem med sukker,
modnes normalt i sensommeren. Men antallet af frugttræer falder støt. Især i byområder eller andre tætbefolkede områder
plantes næsten ingen frugttræer. Som et resultat, startende midt på sommeren, har disse insekter næppe nogen fødekilder til
rådighed for dem.
På grund af dette venter de bare på, at vi får en is eller forkæler os med et stykke frugtkage udendørs. Hvepsene gør alt,
hvad de kan for at få fat i sukkeret og viser aggressiv opførsel i processen. Den mest almindelige reaktion er voldelige
forsvarsbevægelser i håb om at jage skadedyrene væk. Det er her insekterne vil bruge deres brod til at forsvare sig. Imidlertid
er problemet ikke kun den smerte, der er påført, der er mange mennesker, der lider af en allergisk reaktion på hvepsestik og
kræver øjeblikkelig lægehjælp. Af denne grund alene er det nyttigt at være i stand til at udrydde dem og kontrollere
situationen.
Bekæmp hvepse og beskyt bier
Når du kæmper med hveps, er det vigtigt at sikre dig, at bier ikke påvirkes, derfor bør der ikke anvendes kemiske pesticider.
Dette er grunden til, at der er udviklet økologiske metoder, som er meget effektive til at give dig mulighed for at beskytte dig
selv mod disse uroligheder. Den bedste måde at bekæmpe hvepse på en bæredygtig, miljøvenlig måde er at bruge en
hvepsefælde og agn, der indeholder eddike og ikke tiltrækker bier.
Den effektive og giftfri hvepsefælde fra SWISSINNO
Denne fælde fungerer på en meget enkel, men alligevel ekstrem effektiv måde. Den består af en robust beholder med et
integreret adgangslåg. Der er et lokkemiddel blandet med vand inde i fælden. Efter kraftig omrøring udvikler agnet en duft,
som hvepse ikke kan modstå, men nøglen er, at agnet også indeholder eddike, der holder bierne væk og beskyttet.
Insekterne tror, at der er noget særlig velsmagende mad indeni og derefter flyver i fælden gennem den passende indgang.
Derfra falder de i vandet og drukner.
Duften er ikke skadelig for mennesker eller kæledyr. Duften ligger i et område, der kun kan opfattes af hvepse. Fælden kan
derfor fastgøres til en mur eller et træ tæt på det område I færdes. Lokkemaden varer i cirka to til tre uger, derefter kan den
derefter byttes mod ny lokkemad. Nye agn påfyldningspakker til rådighed til fælden, du behøver kun at købe fælden en gang.
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