
 

Myrkytön ampiaispyydys – tappaa ampiaiset, ei houkuta mehiläisiä 

St. Gallen, 28/07/2021. Keskikesällä ampiaisista usein tulee varsinainen riesa. Ne tungeksivat joukkoina sokeristen ruokien 

ympärillä. Niiden pistot aiheuttavat vaaran, varsinkin allergikoille. Onneksi näitä kiusanhenkiä voidaan torjua ympäristöä 

säästävin, ekologisin keinoin. 

Kiinnostavia faktoja ampiaisista 

Jos haluat häätää ampiaiset pois piha- tai muilta oleskelualueiltasi, on hyvä aluksi hiukan selvittää näiden hyönteisten elintapoja. 

Ampiaiset käyttävät kevään ja alkukesän ravintonaan pääosin hyönteisten toukkia. Niinpä niillä onkin tärkeä osa 

ekosysteemissä. Ampiaisten puuttuminen voisi johtaa massiivisiin kirvaesiintymiin ja muihin häijyihin tuholaisiin.  Osa ravinnosta 

saadusta proteiinista siirtyy ampiaisilta pesissä oleville toukille ja vastineeksi ampiaiset keräävät pesistä sokeripitoista mettä. 

Keskikesästä alkaen toukkien määrä vähenee rajusti ja ampiaisten sokerivarastot loppuvat. Tästä johtuen ne alkavat etsiä 

muualta ravintoa, ja löytävät sen ihmisten luota. Makeat juomat, jäätelöt, salaattikastikkeet ja muut sokeriset ruoat ovat 

kultakaivos ampiaisille.  

Miksi hyönteiset eivät etsi sokeria luonnosta? 

Siihen on hyvä syy. Luumut ja muut hedelmät, joita ampiaiset voisivat käyttää sokerin lähteenään, kypsyvät myöhäiskesällä. 

Hedelmäpuiden määrä on kuitenkin jatkuvassa laskussa. Varsinkin urbaaneissa ja muissa tiheästi asutuissa ympäristöissä, ei 

paljoa  hedelmäpuita istuteta. Tämän lopputuloksena, keskikesästä eteenpäin näillä hyönteisillä ei ole juurikaan ravinnonlähteitä 

käytettävissä. Niinpä ne vain odottavat meidän nauttivan jäätelömme tai herkullisen hedelmäkakun palan ulkosalla. Ampiaiset 

tekevät parhaansa löytääkseen sokeria, käyttäytyen jopa aggressiivisesti ravintoa etsiessään. Yleisin reaktio ihmisillä tähän on 

väkivaltaiset puolustautuvat liikkeet, jotta tuholaiset häipyisivät. Tällöin ampiaiset käyttävät pistintään puolustautuakseen. 

Kuitenkaan kyseessä ei ole vain kivulloinen pisto, vaan monet meistä ovat allergisia ampiaisenpistolle ja heillä pisto vaatii 

välitöntä lääketieteellistä hoitoa.  Jo yksin tästä syystä, on tarpeen ennakoida tilanteet ja tuhota ampiaiset. 

Torju ampiaiset ja suojele mehiläisiä 

Ampiaisia torjuessasi, on tärkeää varmistaa että mehiläiset eivät häiriinny. Tuholaismyrkkyjä ei tulisi käyttää.  Siksi on  kehitetty 

erittäin tehokkaita, ekologisia tapoja, joilla voi suojautoja näitä kiusankappaleita vastaan. Paras tapa torjua ampiaisia on 

kestävä, ympäristöystävällinen  ampiaispyydys jonka syötti sisältää etikkaa, eikä näin ollen houkuta mehiläisiä. 

Tehokas ja myrkytön ampiaispyydys SWISSINNOLTA  

Tämä pyydys on hyvin yksinkertainen toimintatavoiltaan, mutta samalla erittäin tehokas. Siinä on kestävä rakenne ja integroitu 

avattava kansi. Pyydyksen sisällä on veteen sekoitettua houkutusainetta. Tehokkaan sekoituksen jälkeen, syöttiaine alkaa 

erittää tuoksua jota ampiaiset eivät voi vastustaa, ja mikä tärkeintä, syötti sisältää etikkaa, joka karkottaa mehiläiset pois, 

suojellen niitä. Ampiaiset olettavat pyydyksen sisältävän erityisen maukasta ravintoa ja lentävät sisäänmenoaukosta 

pyydykseen. Sitten ne tipahtavat veteen ja hukkuvat. 

Syötin tuoksu ei ole vahingollista ihmisille tai lemmikeille. Tuoksun lähde sijaitsee paikassa jonka vain ampiaiset havaitsevat. 

Sen vuoksi pyydys voidaan kiinnittää seinään, puuhun tai ruokailualueiden  läheisyyteen. Syötti kestää n. 2 – 3 viikkoa, jonka 

jälkeen se on vaihdettavissa uuteen. Uusia syöttipakkauksia on saatavilla tähän moderniin pyydykseen. Pyydys sinun tarvitsee 

hankkia vain kerran. 
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