
 

Past za ose brez strupov – uničite ose brez da bi pri tem pritegnili čebele 

St. Gallen, dne, 28. Julija 2021. Sredi poletja ose pogosto postanejo prava nadloga. So vsiljive in se zadržujejo na živilih, ki 

vsebujejo sladkor. Njihovi piki so lahko nevarni, še posebej za tiste, ki trpijo zaradi alergijskih reakcij. Za boj proti tem škodljivcem 

obstajajo načini ki so trajnostni in ekološki.  

Zanimiva dejstva o osah 

Če želite pregnati ose s terase ali drugih območij, kjer bivate, najprej začnite s tem, da poizveste nekaj o teh žuželkah. Da ose 

preživijo pomlad in poletje, se hranijo z ličinkami žuželk. Zaradi tega imajo v ekosistemu koristno vlogo. Odsotnost os bi pogosto 

povzročala velike kuge listnih uši in drugih neprijetnih škodljivcev. Nekatere beljakovine, ki jih ose pridobijo s prehranjevanjem, 

se prenesejo na ličinke v gnezdih, ose pa tako v zameno prejmejo sladko tekočino. Od sredine poletja se število ličink močno 

zmanjša, ter sama oskrba s sladkorjem preneha. Posledično tako iščejo zamenjavo, ki pa jo najdejo največkrat pri ljudeh. 

Sladke pijače, solatni prelivi in druga sladka hrana so zlata jama za ose.  

Zakaj ose ne iščejo sladkorja v naravi? 

Za to obstaja dober razlog. Slive in nekatere druge vrste sadja, katere bi ose lahko uporabljale za vir sladkorja, običajno dozorijo 

pozno poleti. Toda število sadnega drevja se nenehno zmanjšuje. Zlasti v urbanih naseljih ali na drugih pogosto poseljenih 

območjih, ne sadijo več sadnih dreves. In to je rezultat, da od sredine poletja ose nimajo skoraj nobenega vira hrane.  

Zaradi tega samo čakajo, da si privoščimo kakšen sladoled, sok ali kos torte na prostem. Ose storijo vse, da se dokopljejo do 

sladkorja, pri tem pa pokažejo svojo agresivno naravo. Najpogostejša reakcija proti njim so hitri in nagli gibi, v upanju da bi te 

škodljivce pregnali. Takrat pa se ose s svojimi piki branijo. Vendar pa težava ni le v povzročeni bolečini, ampak v alergijski 

reakciji na pik katera zahteva nujno medicinsko pomoč. Samo zaradi tega razloga je potreben nadzor nad njimi.  

Odženite ose, vendar ne čebel 

Ko se borite z osami, je pomembno da zagotovite, da ne poškodujete ali iztrebite čebel. Zaradi tega se ne sme uporabljati 

kemikalij in pesticidov. Prav za ta namen, so bile razvite ekološke metode, ki so zelo učinkovite pri zaščiti čebel ter 

odstranjevanju os. Najboljši način za boj proti osam, na trajnosten, okolju prijazen način, je uporaba pasti za ose in vabe, ki 

vsebuje kis, da ne pritegne čebel.  

Učinkovita in nestrupena past za ose SWISSINNO 

Ta past deluje na zelo preprost, a zelo učinkovit način. Past je sestavljena iz robustne posode z integriranim tunelom za vstop 

os v past. V pasti je vaba, ki se pomeša z vodo. Po intenzivnem mešanju, vaba razvije vonj, ki se mu ose ne morejo upreti, 

ključno pa je, da vaba vsebuje tudi kis, da ne privablja čebel. Ose mislijo da je v vabi nekaj posebej sladkega, nato pa leti jo v 

past skozi tunel. Od tam padejo v vodo in se utopijo.  

Dišava ni škodljiva za ljudi ali hišne ljubljenčke. Vonj je na območju, katerega lahko zaznajo samo ose. Past lahko pritrdite na 

steno ali na drevo, v bližini kjer se največ zadržujete. Vaba deluje približno dva do tri tedne, nato pa jo je potrebno zamenjati. 

Na voljo so novi paketi vab za pasti, da vam pasti ni potrebno kupovati vedno znova.  
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