Tehokasta suojaa hyttysiä vastaan - mikä todella toimii?
St Gallen, 24/08/2021. Sääsket, hyttyset ja mäkärä ovat hyönteisiä joilla on siivet ja imukärsä "puremiseen”. Miksi ikinä niitä kutsutkin, ne
ovat ärsyttäviä kiusankappaleita, jotka aiheuttavat kutiavia pistoja ja pahimmassa tapauksessa voivat jopa levittää tuhoisia tauteja. Hyttysiltä
suojautumiseen löytyy monia keinoja, mutta mitkä ovat tehokkaimpia ja eri tilanteisiin sopivimpia? Kerromme nyt, mitkä keinot todella
toimivat ja mitkä kotikonstit eivät tehoa lainkaan.
Miksi hyttyset ovat niin kiusallisia ja vaarallisia
Varsinkin kuumina ja kosteina kesäkuukausina hyttyset ovat todellinen piina ja ratkaisevana tekijänä vaikuttaa keväällä vallitseva sää. Mitä
lämpimämpää ja kosteampaa on, sitä parempi hyttysten kehitykselle. Ilmastonmuutoksen aiheuttama kohonnut lämpötila hyödyttää näitä
kiusankappaleita. Siihen liittyvät runsaammat sateetkin ovat eduksi hyttyspopulaation vahvistumiselle, koska ne tarvitsevat vettä
munimiseen. Naarashyttynen voi munia enemmän kuin 300 munaa. Munien tuottamiseen naaraat tarvitsevat proteiinia, jota ne saavat
imemällä vertamme. Vain naarashyttyset purevat, koiraiden pääasiallista ravintoa on mesi.
Saadakseen tuotettua tarpeeksi jälkikasvua naarashyttyset parveilevat ja imevät imukärsillään verta uhreistaan. Hyttysten pistot aiheuttavat
kovaa kutinaa ja turvotusta, ja voivat jopa aiheuttaa allergisia reaktioita. Uhkana on myös tautien levittäminen, ilmastonmuutoksen ollessa
tässä isossa roolissa. Yhä useammat tropiikin hyönteislajit levittäytyvät Eurooppaan, kuten Tiikerihyttynen, joka yleistyy jatkuvasti. Lajista
riippuen nämä hyttyset levittävät tauteja kuten malariaa, Zika- j a Länsi-Niilin virusta, dengu- ja chikungunyakuumetta. Kaikki nämä virukset
voivat aiheuttaa vaarallisia, jopa tappavia tauteja.
Hyttystorjuntaa ja -karkoitusta, kotikonsteista biosideihin
Hyttyset ovat uskomattoman sitkeitä ja niistä on erittäin vaikeaa päästä eroon. Avuksi on tieto siitä, että näitä kiusallisia hyönteisiä
houkuttaa uloshengityksessämme esiintyvä hiilidioksidi CO2 ja kehojemme tuoksut. Ne haistavat meidät, joten hyttysansat jotka perustuvat
esim. UV valon houkutukseen, eivät ole kovin tehokkaita tai suositeltavia käytettäväksi.
Yrtit ja eteeriset öljyt, sen sijaan erittävät voimakasta tuoksua, jolla on karkottava vaikutus hyttysiin. Minttu, basilika, rosmariini ja laventeli
ovat yrteistä kaikkein suositelluimmat. Eteerisistä öljyistä sitruunaruohon, mintun, neilikan, piparmintun, laventelin ja eukalyptuksen aromit,
ovat kaikkein tehokkaimpia. Näiden kotikonstien tehokkuus on silti hyvin rajoitteista, eivätkä ne takaa luotettavaa suojaa. Eteeristen öljyjen
voimakkaat tuoksut voivat toki tehota jossain määrin, mutta ne eivät usein ole kovinkaan miellyttäviä meille itsellemme, ja toisinaan hyttyset
eivät niistä häiriinny missään määrin.
Hyönteismyrkyt, biosidit, ovat ainoa varma ratkaisu hyttysongelmaan. Ne pitävät tehokkaasti ja pitävät pysyvästi hyttyset kauempana ja
tappavat ne, jos ne tulevat lähemmäksi. Jopa yritykset kuten SWISSINNO , joka muutoin keskittyy luonnollisiin, myrkyttömiin ratkaisuihin
tuhoeläintorjunnassa, suosittelee biosidien käyttöä hyttysiä vastaan. Kuitenkin SWISSINNO osoittaa myös selvästi biosidien vaarallisuuden
ja opastaa niiden oikeaan käyttöön, jolloin ihmiset ja ympäristö eivät vahingoitu.
Hyttyskarkotinlyhty suojelee puutarhoja, terasseja, leirintäalueita ym.
Hyttyskarkotinlyhdyn iso etu verrattuna suihkeisiin ja hyttysrannekkeisiin on siinä, ettei se ole lähellä ihoasi. Tämä tyylikäs lyhty on samalla
käytännöllinen koriste luomaan ulkoalueille kodikasta tunnelmaa. Lyhdyn yläosaan asetetaan karkotinainetyyny, jota alapuolella sijaitseva
kynttilä lämmittää vapauttaen näin aktiivisen aineen. Lyhty antaa suojan hyttysiltä 20 m² kokoiselle alueelle neljän tunnin ajaksi.
Erinomainen apu rentouttavaan oleskeluun terassilla, puutarhassa, parvekkeella tai ulkona ruokailupaikoissa. Sopii käytettäväksi myös
grillaamisen, kalastuksen ja retkeilyyn. Kiusalliset itikanpistot ovat vain kaukainen muisto karkotinlyhtyä käytettäessä. On tärkeää kiinnittää
huomiota, että biosideillä on tappava vaikutus myös mehiläisiin ja kaloihin, joten karkotinainetyynyt tulee hävittää huolellisesti
kotitalousjätteen mukana, ne eivät saa päätyä luontoon.
SWISSINNO protects what you love – tehokkaasti ja turvallisesti
Biosideja tulisi käyttää tuhoeläintorjunnassa viimeisenä vaihtoehtona. Korkeatasoinen sveitsiläinen yritys SWISSINNO tarjoaa valikoiman
luonnollisia, ympäristöä säästäviä tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja takaavat luonnon ja eläinten hyvinvoinnin. Ja samanaikaisesti
tuhoeläinten torjunnan tulee olla tehokasta ja toimivaa. Täydellisen tasapainon saavuttaminen näiden vaatimusten tiimoilta johtaa
innovatiivisiin tuotteisiin, kuten Hyttyskarkotinlyhty ja monia muita. Tutustu koko tuotevalikoimaamme sivustollamme, www.swissinno.com
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