Učinkovita zaščita pred komarji – kaj res deluje?
St. Gallen, dne, 24.08.2021. Mušice, muhe in komarji so različna imena za žuželke z dvema kriloma in proboscisom, ki ga uporabljajo za
''ugriz''. Ne glede na to, kako jim rečete, so vsi nadležni škodljivci, ki povzročajo srbeče pike, nekateri pa celo prenašajo nevarne bolezni.
Obstaja veliko načinov, kako se zaščititi pred komarji, toda kateri so najbolj primerni in učinkoviti? Naj Vam pojasnimo, kaj v resnici pomaga
proti komarjem, ter katera domača sredstva ne delujejo in ne nudijo zaščite.
Zakaj so komarji tako nadležni in nevarni
Predvsem v vročih in vlažnih poletnih mesecih, so komarji pravo mučenje. Podnebne spremembe in naraščajoče temperature, so za njih
koristne. Toplejše in bolj vlažno kot je, boljši so življenjski pogoji komarjev. V tem kontekstu je povečanje padavin koristen dejavnik tudi za
večjo populacijo komarjev, saj za odlaganje jajčec potrebujejo vodo. Samica komarja lahko odloži več kot 300 jajčec. Za proizvodnjo teh
jajčec samice potrebujejo beljakovine, ki jih dobijo in sesajo iz naše krvi. To pomeni, da grizejo samo samice komarjev, samci pa se
večinoma hranijo z nektarjem rastlin. Da bi ustvarili dovolj potomcev, samice komarjev izplavajo in sesajo kri iz svojih žrtev. Ugriz komarjev
povzroča hudo srbenje in otekanje, v nekaterih primerih pa lahko povzroči tudi alergijske reakcije. Druga nevarnost, pa je prenos različnih
bolezni, pri čemer ima pomembno vlogo tudi globalno segrevanje. Vse več vrst komarjev iz tropskih območij se naseljuje v Evropo, kot je na
primer azijski tigrasti komar, ki je pri nas vse pogostejši. Odvisno od vrste, ti komarji prenašajo bolezni vključno z malarijo, Ziko, Zahodni Nil,
dengo in čikungonijo. Vsi ti virusi, pa lahko povzročijo nevarne in celo smrtonosne bolezni.
Odženite in odstranite komarje z domačimi sredstvi in biocidi
Komarji so neverjetno vztrajni, zato se ih je težko znebiti. Koristno je vedeti, da te nadležne insekte privlači naš izdih CO2 ter telesni vonj.
Lahko nas zavohajo, zato se pasti, ki temeljijo na tem, da jih pritegnemo s svetlobo, kot je UV, manj učinkovite in jih ne priporočamo.
Zelišča in eterična olja medtem oddajajo močan vonj, ki odganja komarje. Posebej so priporočljive arome rastlin kot so limonska trava,
meta, nageljnove žbice, poprova meta, sivka in evkaliptus, ki so najbolj učinkovite za odganjanje komarjev. Za vsa ta domača sredstva pa je
obseg delovanja zelo omejen. Zlasti zeliščne rastline, ki so nedosledne in ne zagotavljajo zanesljive zaščite. Močan vonj eteričnih olj je
lahko učinkovit, vendar pa za nas ni vedno najbolj prijeten, nekateri komarji pa nanj sploh ne reagirajo.
Insekticidi, znani tudi kot biocidi, so edina zanesljiva rešitev za težave s komarji. Ti učinkovito in trajno odženejo škodljivce ter njihove pike,
ter jih ubijejo, če se jim preveč približajo. Tudi podjetja, kot je SWISSINNO, ki se sicer osredotočajo na naravne, nestrupene metode za
zatiranje škodljivcev, priporočajo uporabo biocidov proti komarjem. Vendar SWISSINNO jasno opozarja na nevarnosti biocidov in daje
smernice za njigovo pravilno uporabo, da se izognemo škodi človeku in okolju.
Komarji Stop Lanterna, za zaščito vrtov, teras, kampov in še več.
Velika prednost Komarji Stop Lanterne v primerjavi z razpršilci in zapestnicami je, da vam jih ni treba nositi na koži. Ta elegantna svetilka
se lahko enostavno uporablja kot funkcionalna dekoracija na prostem in prispeva k prijetnemu ambientu. Za njeno uporabo je na vrhu
svetilke vstavljena plošča z biocidi. Spodaj je nameščena sveča, ki aktivira aktivno snov trombocitov, ki štiri ure zanesljivo ščiti območje 20
m2 pred komarji. Idealna je za sproščujoče bivanje na terasi, na vrtu, na balkonu, restavracijah na prostem ali pa tudi pri peki na žaru,
ribolovu in kampiranju. Nadležni ugrizi žuželk bodo z lanterno proti komarjem v daljnem spominu. Pomembno je omeniti, da imajo biocidi
smrtonosni učinek tudi na čebele in ribe, zato je potrebno ploščico pravilno odložiti med gospodinjske odpadke, da ne onesnažujemo okolja.
SWISSINNO varujemo tisto, kar imate radi – učinkovito in varno
Biocide je treba uporabiti v boju proti škodljivcem le, če ni druge možnosti. Visokokakovostno švicarsko podjetje SWISSINNO ponuja vrsto
naravnih in trajnostnih proizvodov, ki so prijazni do okolja in živali. Hkrati je bistveno, da so ponujene rešitve za zatiranje škodljivcev
učinkovite in uspešne. Popolno ravnovesje med temi zahtevami, vodi do inovativnih izdelkov, kot so Komarji Stop Lanterna in mnogi drugi.
Pregled vseh teh rešitev lahko najdete na spletni strani podjetja swissinno.com.
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