Účinná ochrana před komáry - co skutečně funguje?
St Gallen, 24/08/2021., Komáři jméno pro hmyz se dvěma křídly a chobotem, který používají ke „kousnutí“. Bez ohledu na to, jak jim říkáte,
jsou to všichni otravní škůdci, kteří způsobují svědění a v nejhorším případě mohou dokonce přenášet smrtelná onemocnění. Existuje
mnoho způsobů, jak se chránit před komáry, ale které jsou nejúčinnější a nejlépe vyhovují každé situaci? Vysvětlujeme, co skutečně
pomáhá proti komárům a které domácí prostředky a triky nenabízejí žádnou ochranu.
Proč jsou komáři tak otravní a nebezpeční
Zvláště v horkých a vlhkých letních měsících jsou komáři absolutním mučením, zatímco na jaře je rozhodující počasí. Čím teplejší a vlhčí je,
tím lepší jsou životní podmínky komárů. Klimatické změny a rostoucí teploty, které způsobují, hrají přímo do rukou tohoto dráždivého
hmyzu. V této souvislosti je rostoucí množství srážek také prospěšným faktorem pro silnější populace komárů, protože potřebují vodu na
kladení vajíček. Samice komára je schopná snést více než 300 vajec. K produkci těchto vajíček potřebují samičky bílkoviny, které sají z
naší krve. To znamená, že kousají pouze samice komárů, zatímco samečci se živí hlavně nektarem.
Aby si zajistili dostatek potomků, samice komárů se vyrojí a sají krev ze svých obětí pomocí tzv.chobotu. Kousnutí komárů způsobuje silné
svědění a otoky a může také vést k alergickým reakcím. Dalším nebezpečím je přenos nemocí a globální oteplování v tom také hraje
důležitou roli. Stále více druhů komárů z tropických oblastí se začíná v Evropě cítit jako doma, jako komár asijský tygří, který je stále
běžnější. V závislosti na druhu přenášejí tito komáři nemoci včetně malárie, Ziky, horečky západního Nilu, dengue a chikungunya. Všechny
tyto viry mohou způsobit nebezpečné a dokonce smrtelné nemoci.
Odpuzujte a držte se dál od komárů, od domácích prostředků po biocidy
Komáři jsou neuvěřitelně vytrvalí a velmi obtížně se jich zbavujeme. Je užitečné vědět, že tento otravný hmyz přitahuje tělesný pach a
vůně. Mohou nám vonět, takže pasti, které se spoléhají na to, že je přitahujeme světlem, jako je UV, jsou méně účinné a nedoporučují se.
Bylinné rostliny a silice vydávají silný zápach, který má na komáry repelentní účinek. Pokud jde o rostliny, doporučuje se zejména máta,
bazalka, rozmarýn a levandule. Mezi éterickými oleji jsou nejúčinnější aroma citrónové trávy, máty, hřebíčku, máty peprné, levandule a
eukalyptu. U všech těchto domácích prostředků je však rozsah opatření extrémně omezený. Zvláště bylinné rostliny jsou nekonzistentní a
nezaručují spolehlivou ochranu. Silná vůně éterických olejů může být účinná, ale není pro nás vždy příjemná a někteří komáři na ni vůbec
nereagují.
Insekticidy, také známé jako biocidy, jsou jediným spolehlivým řešením problémů s komáry. Ty účinně a trvale udržují škůdce a jejich
bodnutí v bezpečné vzdálenosti a zabíjejí je, pokud se dostanou příliš blízko. Dokonce i společnosti jako SWISSINNO, které se jinak
zaměřují na přírodní, netoxické metody kontroly škůdců, doporučují používat biocidy proti komárům. Společnost SWISSINNO však jasně
upozorňuje na nebezpečí biocidů a poskytuje pokyny pro jejich správné používání, aby nedošlo k poškození lidí a životního prostředí.
Stop komárům Lucerna k ochraně zahrad, teras, kempů a dalších.
Velkou výhodou Stop komárům Lucerna ve srovnání se spreji a náramky je, že je nemusíte nosit na kůži. Tuto stylovou lampu lze snadno
použít jako funkční dekoraci ve venkovních prostorách a přispívá k útulnému prostředí. Chcete -li ji použít, je destička s biocidy vložena do
horní části lucerny. Dole je umístěna svíčka a teplo ze svíčky uvolňuje účinnou látku destiček a spolehlivě chrání poloměr 20m² před
komáry po dobu čtyř hodin. Ideální pro relaxační pobyt na terase, na zahradě, na balkoně nebo v restauraci, ale také při grilování, rybaření
a kempování. Otravné kousnutí hmyzem bude pro komára vzdálenou vzpomínkou
Je důležité si uvědomit, že biocidy mají také smrtelný účinek na včely a ryby, takže destička musí být řádně zlikvidována s domovním
odpadem a nesmí skončit v přirozeném prostředí.
SWISSINNO chrání to, co máte rádi - efektivně a bezpečně
Biocidy by měly být používány v boji proti škůdcům pouze tehdy, pokud neexistuje jiná možnost. Vysoce kvalitní švýcarská společnost
SWISSINNO nabízí řadu přírodních a udržitelných produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zaručují životní prostředí a dobré
životní podmínky zvířat. Současně je důležité, aby nabízená řešení pro ochranu před škůdci byla účinná a účinná. Dosažení dokonalé
rovnováhy mezi těmito požadavky vede k inovativním produktům, jako je Stop komárům Lucerna a mnoho dalších. Přehled všech řešení
najdete na webových stránkách společnosti swissinno.com.
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