Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια – Τι δουλεύει στην
πραγματικότητα;
St Gallen, 24/08/2021. Tα κουνούπια, οι σκνίπες κτλ είναι κάποια από τα έντομα με δύο φτερά και προβοσκίδα που την χρησιμοποιούν για
«τσιμπήματα». Ανεξάρτητα από το όνομά τους, όλα είναι ενοχλητικά παράσιτα που προκαλούν φαγούρα και, στη χειρότερη περίπτωση,
μπορούν ακόμη και να μεταδώσουν θανατηφόρες ασθένειες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προστατευτείτε από τα κουνούπια, αλλά ποιοι
είναι οι πιο αποτελεσματικοί και αποδίδουν καλύτερα σε κάθε περίπτωση; Εξηγούμε τι πραγματικά βοηθάει στην αντιμετώπιση των
κουνουπιών και ποιες παραδοσιακές συνταγές και κόλπα δεν προσφέρουν καμία απολύτως προστασία.
Γιατί τα κουνούπια είναι τόσο ενοχλητικά και επικίνδυνα
Ειδικά τους ζεστούς και υγρούς καλοκαιρινούς μήνες, τα κουνούπια είναι εξαιρετικά ενοχλητικά, ενώ την περίοδο της άνοιξης αυτό εξαρτάται
από τον καιρό. Όσο περισσότερη ζέστη και υγρασία υπάρχει, τόσο καλύτερες είναι οι συνθήκες για την ανάπτυξη κουνουπιών. Η κλιματική
αλλαγή και οι αυξανόμενες θερμοκρασίες που προκαλούνται από αυτήν ευνοούν την ανάπτυξη αυτών των ενοχλητικών εντόμων. Σε αυτές
τις συνθήκες, η αυξανόμενη βροχόπτωση είναι επίσης ένας αυξητικός παράγοντας για μεγαλύτερους πληθυσμούς κουνουπιών, καθώς
χρειάζονται νερό για να γεννήσουν τα αυγά τους. Ένα θηλυκό κουνούπι μπορεί να γεννήσει περισσότερα από 300 αυγά. Για να παράγουν
αυτά τα αυγά, τα θηλυκά χρειάζονται πρωτεΐνες, τις οποίες απορροφούν από το αίμα μας. Αυτό σημαίνει ότι είναι μόνο θηλυκά κουνούπια
που τσιμπούν, ενώ τα αρσενικά τρέφονται κυρίως με νέκταρ.
Προκειμένου να αποκτήσουν αρκετούς απογόνους, τα θηλυκά κουνούπια αναζητούν και ρουφούν αίμα από τα θύματά τους
χρησιμοποιώντας την προβοσκίδα τους. Τα τσιμπήματα των κουνουπιών προκαλούν έντονο κνησμό και πρήξιμο και μπορούν επίσης να
οδηγήσουν σε αλλεργικές αντιδράσεις. Ένας άλλος κίνδυνος είναι η μετάδοση ασθενειών και η υπερθέρμανση του πλανήτη παίζει επίσης
σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών από τροπικές περιοχές αρχίζουν να προσαρμόζονται στις Ευρωπαϊκές
συνθήκες, όπως το κουνούπι τίγρης της Ασίας, το οποίο απαντάται όλο και συχνότερα. Ανάλογα με τον τύπο, αυτά τα κουνούπια
μεταδίδουν ασθένειες συμπεριλαμβανομένης της ελονοσίας, του πυρετού Ζίκα, τον Iό του δυτικού Νείλου, Δάγκειο πυρετό, νόσο
chikungunya κτλ. Όλοι αυτοί οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες και ακόμη και θανατηφόρες ασθένειες.
Απωθήστε και κρατήστε μακριά τα κουνούπια, παραδοσιακές συνταγές και εντομοκτόνα
Τα κουνούπια είναι απίστευτα επίμονα και είναι πολύ δύσκολο να απαλλαγούμε από αυτά. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι αυτά τα
ενοχλητικά έντομα έλκονται από την εκπνοή μας (CO2) και τη μυρωδιά και τις εκκρίσεις του σώματός μας. Μπορούν να μας μυρίσουν, έτσι
οι παγίδες που βασίζονται στην προσέλκυσή τους με φως, όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, είναι λιγότερο αποτελεσματικές και δεν
συνιστώνται. Τα φυτικά βότανα και τα αιθέρια έλαια, εν τω μεταξύ, εκπέμπουν μια έντονη μυρωδιά, η οποία έχει απωθητική επίδραση στα
κουνούπια. Ο δυόσμος, ο βασιλικός, το δεντρολίβανο και η λεβάντα συνιστώνται ιδιαίτερα όσον αφορά τα φυτά. Μεταξύ των αιθερίων
ελαίων, το λεμονόχορτο, ο δυόσμος, το γαρύφαλλο, η μέντα, η λεβάντα και ο ευκάλυπτος είναι τα πιο αποτελεσματικά. Για όλες αυτές τις
παραδοσιακές συνταγές, ωστόσο, το εύρος δράσης είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Ειδικά οι φυτικές αυτές λύσεις δεν έχουν πάντα την
ζητούμενη απόδοση και δεν εγγυώνται αξιόπιστη προστασία. Το έντονο άρωμα των αιθερίων ελαίων μπορεί να είναι αποτελεσματικό αλλά
δεν είναι πάντα ευχάριστο για εμάς και ορισμένα κουνούπια δεν απωθούνται από αυτό.
Τα εντομοκτόνα, γνωστά και ως βιοκτόνα, είναι η μόνη αξιόπιστη λύση στα προβλήματα των κουνουπιών. Αυτά κρατούν αποτελεσματικά
και μόνιμα τα παράσιτα και τα τσιμπήματά τους σε ασφαλή απόσταση και τα σκοτώνουν αν πλησιάσουν πολύ. Ακόμη και εταιρείες όπως η
SWISSINNO, που εστιάζουν σε φυσικές, μη τοξικές μεθόδους για τον έλεγχο των παρασίτων, συνιστούν τη χρήση βιοκτόνων κατά των
κουνουπιών. Ωστόσο, η SWISSINNO επισημαίνει με σαφήνεια τους κινδύνους των βιοκτόνων και παρέχει οδηγίες για τη σωστή χρήση
τους, προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
Αντικουνουπικό Φαναράκι για προστασία κήπων, βεραντών, κάμπινγκ και άλλων εξωτερικών χώρων.
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το Αντικουνουπικό Φαναράκι σε σύγκριση με τα σπρέι και τα βραχιολάκια είναι ότι δεν χρειάζεται να το φοράτε
στο δέρμα σας. Αυτό το κομψό φαναράκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ως διακόσμηση σε εξωτερικούς χώρους και να συμβάλλει σε
μια ζεστή ατμόσφαιρα. Για να το χρησιμοποιήσετε, μια ταμπλέτα που περιέχει βιοκτόνες ουσίες τοποθετείται στο επάνω μέρος του. Ένα
κερί (ρεσώ) τοποθετείται κάτω από αυτό και η θερμότητα από το κερί απελευθερώνει τη δραστική ουσία της ταμπλέτας, καλύπτοντας
αξιόπιστα μια ακτίνα 20m² από τα κουνούπια για τέσσερις ώρες. Ιδανικό για μια χαλαρωτική διαμονή στη βεράντα, στον κήπο, στο μπαλκόνι
ή σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, αλλά και για μπάρμπεκιου, ψάρεμα και κάμπινγκ. Τα ενοχλητικά τσιμπήματα εντόμων θα είναι μια
μακρινή ανάμνηση με το Αντικουνουπικό Φαναράκι. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα βιοκτόνα έχουν επίσης θανατηφόρα επίδραση στις
μέλισσες και τα ψάρια, οπότε ο δίσκος πρέπει να απορρίπτεται σωστά με τα οικιακά απορρίμματα και δεν πρέπει να επιτρέπεται να
καταλήγει σε φυσικό περιβάλλον.
SWISSINNO προστατεύει αυτό που αγαπάτε - αποτελεσματικά και με ασφάλεια
Τα βιοκτόνα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των παρασίτων μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η υψηλής ποιότητας
Ελβετική εταιρεία SWISSINNO προσφέρει μια ποικιλία φυσικών και βιώσιμων προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και
εγγυώνται την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας οι προσφερόμενες
λύσεις ελέγχου παρασίτων να είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές. Η επίτευξη της τέλειας ισορροπίας μεταξύ αυτών των απαιτήσεων
οδηγεί σε καινοτόμα προϊόντα, όπως το Αντικουνουπικό Φαναράκι αλλά και πολλά άλλα. Μια επισκόπηση όλων των λύσεων που
προσφέρει η εταιρεία Swissinno μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο της εταιρείας, www.swissinno.com.
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