
Соопштение за јавност

www.swissinno.com

Ефективна заштита од комарци - што навистина функционира?
Сент Гален, 24.08.2021 година. Мувите, мушичките и комарците се различни типови на инсекти кои имаат пар крил�а и рило со кое
„гризаат“. Без разлика за ко� тип станува збор, сите тие се досадни штетници кои предизвикуваат убоди и неподносливо чешање, а
некои дури пренесуваат и опасни болести. Посто�ат многу начини да се заштитите од комарци, но кои се на�соодветните и
на�ефикасните? Дозволете ни да ви об�асниме што навистина помага против комарците, и кои домашни лекови не делуваат и не
нудат заштита од овие здодевни штетници.

Зошто комарците се толку досадни и опасни?
Особено во топлите и влажни летни месеци, комарците се вистинска напаст. Климатските промени и зголемените температури
вли�аат врз нив, а потоплите и влажни временски услови се поволни за нивното опсто�ување. Зголемените врнежи се исто така
корисен фактор за зголемување на нивната популаци�а, биде�ќи им е потребна вода за да ги положат �а�цата. Женката-комарец
може да положи повеќе од 300 �а�ца, за што и се потребни протеините што ги добива и цица од нашата крв. Само женките каснуваат,
додека маж�аците главно се хранат со растителен нектар, а за да создадат доволно потомство, женките-комарци излегуваат и �а
цицаат крвта на своите жртви. Каснувањата од комарци предизвикуваат силно чешање и оток, а понекогаш може да предизвикаат
и алергиски реакции. Друга опасност е пренесувањето на разни болести, при што глобалното затоплување исто така игра важна
улога. Се повеќе и повеќе видови комарци од тропските области се населуваат во Европа, како што е азискиот тигрест комарец, ко�
станува се почест ка� нас. Во зависност од видот, овие комарци пренесуваат различни вируси кои можат да предизвикаат опасни, па
дури и смртоносни болести, вклучува�ќи малари�а, зика, западнонилска и денга треска и чикунгуни�а.

Избрка�те и отстранете ги комарците со помош на домашни средства и биоциди
Комарците се неверо�атно упорни, па тешко е да се ослободите од нив. Корисно е да се знае дека овие досадни инсекти се
привлечени од нашето издишување на СО2 и од мирисот на нашето тело. Тие можат да мирисаат, така што стапиците базирани на
привлекување со светлина, како на пример УВ, се помалку ефикасни и не се препорачуваат. Сепак, билките и есенци�алните масла
испуштаат силен мирис ко� ги одбива комарците. Аромите на билките како што се нане, босилек, рузмарин и лаванда се особено
препорачливи, а лимоновата трева, мента, каранфилче, лаванда и еукалиптус, кои се на�ефикасни во одбивањето на комарците, се
етерични масла. Сите овие домашни лекови имаат многу ограничен обем на де�ствување, а особено билките кои не обезбедуваат
сигурна заштита. Силниот мирис на етеричните масла може да биде ефикасен, иако не е секогаш на�при�атниот, а некои комарци
воопшто не реагираат на тоа. Инсектицидите, исто така познати како биоциди, се единственото сигурно решение за комарците. Тие
ефикасно и тра�но ги одбиваат штетниците и нивните убоди и ги убиваат ако се приближат премногу. Дури и компаниите како
SWISSINNO, кои инаку се фокусираат на природни и нетоксични методи за контрола на штетници, препорачуваат употреба на
биоциди против комарци. Сепак, SWISSINNO �асно предупредува за опасностите од биоцидите и дава насоки за нивна правилна
употреба за да се избегне штета врз луѓето и животната средина.

Комарци СТОП фенер за заштита на градини, тераси, кампови и други области
Големата предност на Комарци СТОП фенерот во однос на спре�овите и нараквиците е тоа што не мора да го носите наоколу со вас.
Оваа елегантна светилка може лесно да се користи како функционална надворешна декораци�а и придонесува за при�атен
амбиент. Биоцидната плоча е вметната на врвот на светилката. Подолу е свеќа што �а активира состо�ката алетрин, ко�а сигурно
може да заштити површина од 20 м2 од комарци за времетраење од цели четири часа. Идеален е за релаксирачки престо� на тераса,
во градината, на балкон или во ресторани на отворено и за скара, риболов и кампување. Но, важно е да се напомене дека
биоцидите имаат смртоносен ефект врз пчелите и рибите, па затоа е неопходно правилно да се фрли плочката во отпадот од
домаќинството за да не се загадува животната средина. Со ово� Комарци СТОП фенер,здодевните и болни убоди од инсекти
остануваат во минатото.

SWISSINNO го штити она што го сакате - ефективно и безбедно
Биоцидите треба да се користат при контрола на штетници само ако не посто�ат други опции. Успешната шва�царска компани�а
SWISSINNO нуди палета на природни и одржливи производи кои се еколошки прифатливи и безопасни за животните. Важно е, во
исто време, понудените решени�а за контрола на штетници да бидат ефективни и ефикасни. Совршената рамнотежа помеѓу овие
барања доведува до иновативни производи како што се Комарци СТОП фенерот, но и многу други.
Преглед на сите решени�а е достапен на следниве веб-са�тови: www.agrodino.si и www.swissinno.com.
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