Effektivt skydd mot myggor – vad fungerar egentligen?
St Gallen, 24/08/2021. Myggor och knott är olika benämningar på insekter med två vingar och en sticka som de använder för att "bita".
Oavsett vad du kallar dem är de alla irriterande skadedjur som orsakar kliande stick och som i värsta fall till och med kan överföra dödliga
sjukdomar. Det finns många sätt att skydda sig mot myggor, men vilka är mest effektiva och passar bäst i varje situation? Vi förklarar vad
som verkligen hjälper mot myggor och vilka huskurer och knep som inte ger något skydd alls.
Varför myggor är så irriterande och farliga
Särskilt under de varma och fuktiga sommarmånaderna är myggorna en absolut tortyr, medan vädret på våren är avgörande. Ju varmare
och fuktigare det är, desto bättre livsvillkor för myggorna Klimatförändringarna och de stigande temperaturerna som de orsakar spelar
dessa irriterande insekter rakt i händerna. I detta sammanhang är ökad nederbörd också en gynnsam faktor för starkare myggpopulationer
eftersom de behöver vatten för att lägga sina ägg. En honmygga kan lägga mer än 300 ägg. För att producera dessa ägg behöver honorna
proteiner som de suger ur vårt blod. Detta innebär att det endast är honmyggor som biter, medan hanarna huvudsakligen livnär sig på
nektar.
För att producera tillräckligt med avkomma svärmar honmyggorna och suger blod från sina offer med hjälp av sin proboscis. Myggbett
orsakar svår klåda och svullnad och kan även leda till allergiska reaktioner. En annan fara är överföringen av sjukdomar, och den globala
uppvärmningen spelar en viktig roll även i detta sammanhang. Allt fler myggarter från tropiska områden börjar känna sig hemma i Europa,
som den asiatiska tigermyggan, som blir allt vanligare. Beroende på typ överför dessa myggor sjukdomar som malaria, zika, West Nile,
denguefeber och chikungunya. Alla dessa virus kan orsaka farliga och till och med dödliga sjukdomar.
Avvisa och håll myggor borta, från huskurer till biocider
Myggor är otroligt ihärdiga och mycket svåra att bli av med. Det är bra att veta att dessa irriterande insekter attraheras av kroppslukt och
dofter. De kan känna lukten av oss, så fällor som förlitar sig på att locka dem med ljus, till exempel UV, är mindre effektiva och
rekommenderas inte. Växter och eteriska oljor avger däremot en stark lukt som har en avvisande effekt på myggor. Mynta, basilika,
rosmarin och lavendel rekommenderas särskilt när det gäller växter. Bland eteriska oljor är citrongräs, mynta, kryddnejlika, pepparmynta,
lavendel och eukalyptus de mest effektiva aromerna. För alla dessa huskurer är dock verkningsområdet ytterst begränsat. Särskilt örtväxter
är inkonsekventa och garanterar inget pålitligt skydd. Den starka doften av eteriska oljor kan vara effektiv men är inte alltid behaglig för oss,
och vissa myggor reagerar inte alls på den.
Insektsbekämpningsmedel, även kallade biocider, är den enda tillförlitliga lösningen på myggproblem. Dessa håller effektivt och permanent
skadedjuren och deras stick på ett säkert avstånd och dödar dem om de kommer för nära. Även företag som SWISSINNO, som annars
fokuserar på naturliga, giftfria metoder för skadedjursbekämpning, rekommenderar att man använder biocider mot myggor. SWISSINNO
påpekar dock tydligt farorna med biocider och ger riktlinjer för korrekt användning av dem för att undvika att skada människor och miljön.
Myggstopplyktan skyddar trädgårdar, terrasser, campingplatser med mera
En stor fördel med Myggstopplyktan jämfört med sprayer och armband är att du inte behöver bära dem på huden. Den här snygga lyktan
kan enkelt användas som en funktionell dekoration i utomhusområden och bidrar till en mysig atmosfär. För att använda den sätts en platta
som innehåller biocider in i lyktans topp. Ett ljus placeras under den, och värmen från ljuset frigör plattans aktiva substans, vilket tillförlitligt
skyddar en radie på 20 m² från myggor i fyra timmar. Perfekt för en avkopplande vistelse på terrassen, i trädgården, på balkongen eller på
uteserveringen, men även vid grillning, fiske och camping. Irriterande insektsbett kommer att vara blott ett minne med Myggstopplyktan. Det
är viktigt att notera att biocider även har en dödlig effekt på bin och fiskar, så produkten måste slängas ordentligt med hushållsavfallet och
får inte hamna i naturen.
SWISSINNO skyddar det du älskar – effektivt och säkert
Biocider bör endast användas i kampen mot skadedjur när det inte finns något annat alternativ. Det högkvalitativa schweiziska företaget
SWISSINNO erbjuder en mängd naturliga och hållbara produkter som är miljövänliga och garanterar miljö- och djurskydd. Samtidigt är det
viktigt att de skadedjursbekämpningslösningar som erbjuds är effektiva och ändamålsenliga. Att hitta den perfekta balansen mellan dessa
krav leder till innovativa produkter som Myggstopplyktan och många fler. En översikt över alla lösningar finns på företagets webbplats.
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