Рекомендації щодо боротьби зі шкідниками

Як боротися з комахами
Мурахи

Пиловий кліщ

• використовуйте отруйну приманку на
основі борної кислоти, цукру і меду або
розведіть у невеликій кількості води дріжджі й додайте цукор – це отрута для домашньої мурахи

• регулярно проводьте вологе прибирання

• на вулиці засипте мурашник вугіллям із
багаття, гарячою золою
• залийте окропом місце скупчення і розмноження комах
• використовуйте стрілки часнику для
запобігання появі попелиці на стовбурах
дерев
• часточки часнику розкладайте на стежках та місцях скупчення мурах
• пасткою для мурах служить цукровий
сироп, розміщений поблизу з мурашником

• замініть подушки та ковдру з пір’я на
синтетичні
• м’які меблі, килими регулярно пилососьте,
тряпчані предмети інтер’єру періодично
треба прати
Мокриця
• просушіть усі вологі місця, використовуйте
спеціальні пристрої – поглиначі вологи
• використовуйте борну кислоту або сіль
Моль
• використовуйте спеціальні засоби проти
молі

Постільний клоп

• розкладіть у шафах саше з лавандою,
м’ятою та іншими запашними травами

• використовуйте інсектициди проти клопів

Таргани

• обробіть меблі парою – температура
вище за 50°С убиває клопів

• застосовуйте аерозолі, гелі, крейду від
тарганів
• спробуйте скористатися борною кислотою

Як боротися з мишоподібними гризунами
Заведіть кота. За статистикою, кішка
протягом дня може знищити до
10 гризунів

Скористайтеся пастками. Найгуманнішим
способом є використання живоловок

За допомогою електронних відлякувачів
та ультразвукових сигналів. Вони безпечні
для людини

Захистіть свій дім від нових атак гризунів:
зацементуйте щілини у підлозі та стінах;
позбудьтеся в саду сухих кущів; зберігайте
їжу в відповідних місткостях

Використовуйте отруту, розміщуючи її біля
щілин або поряд із крупами. Забезпечте
відсутність контакту з отрутою дітей та
домашніх тварин

Застосуйте натуральний репелент
(спреї, гранули) на основі тих запахів,
які мишоподібні не люблять (перець,
м’ята)

Як відлякувати птахів

1

Створіть імітацію хижака
(крик, гучні звуки)

2

Установіть в саду чи
на городі пугало

3

Використовуйте спеціальні
прилади: ультразвук,
зрошення водою, яскраві
спалахи

4

Заблокуйте місця для
гніздування птахів

5

Використовуйте блискучу
мішуру, целофан, стрічки
від аудіо- і відео- касет,
комп’ютерні диски

6

Огородіть ділянку
колючим дротом, сіткою

7

Обробіть дерева захисними речовинами,
наприклад, настоянкою
часнику або гострого
червоного перцю

Як уникнути небезпеки від котів та собак
Самі дотримуйтеся гігієни,
ретельно мийте руки після того,
як погладили кота чи собаку, навіть
якщо вам здається, що вони чисті
Не дозволяйте тваринам перебувати на диванах і ліжках
Регулярно робіть тваринам
щеплення і відвідуйте ветеринара
Стежте за тим, щоб ваш вихованець
не їв нічого стороннього на вулиці
та періодично проводьте у нього
профілактику наявності глистів
Проводьте профілактику
наявності бліх

Якщо ваша дитина часто грає
з котом або собакою, уважно
стежте за покровом її шкіри,
щоб попередити хворобу
котячих подряпин
Виховуйте у домашніх улюбленців
звичку не гризти у квартирі дроти,
не псувати меблі й побутові речі
Не допускайте тварин на кухню,
особливо, під час приготування
їжі
Слідкуйте за гігієною домашніх
улюбленців (мийте лапи після
прогулянки на вулиці, купайте)

