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מידי קיץ אנו חשופים למזיקים הפוקדים את ביתנו באופן תדיר אם מדובר בתיקנים או נמלים המטיילות
להנאתם על השיש שלנו או בארונות המטבח ועוד מזיקים נוספים,אנו נזקקים לשרותי הדברת מזיקים מספ
ר טיפים בטרם נבחר מדביר לביצוע פעולת הריסוס
הדברת מזיקים וריסוס הינו מקצוע המשלב מקצועיות וידע המטרה העיקרית לקטול את המזיק הספציפי
המזיקים פוגעים בנו בני האדם ובחיות הסובבים אותנו ,קיימת האפשרות לבצע הדברת מזיקים במספר
שיטות לדוגמה :טרקטור או מטוסים המיועדים לשטחים חקלאיים ,או ריסוס בעזרת מרססים למינהם
המיועדים להדברה בייתית,בעבר החומרים היו מהווים סכנה אקלוגית ומפגע לבני האדם חומרים כמו
פחממנים כלוריים שהפירוק שלהם היה איטי והיו מהווים פגיעה לשרשרת המזון ,בשנת  2008הוצאו מהחוק
הזרחניים האורגניים שהוכח כי במשך שנים רבות יכול להוות סכנה לבני האדם,כיום רוב המדבירים
משתמשים בחומרים מקבוצת הפרטרואידים חומרים אלו כימיים אמנם אבל הרעילות יחסית נמוכה לבני
האדם ,חומרי הדברה אלו מסונטזים עם פרחי החרצית,
לפני הזמנת ריסוס עלינו לבדוק מספר אלמנטים חשובים לדוגמה :היכן הקן ממוקם השמדת המלכה לרוב
פותרת את הבעיה,זיהוי המזיק מהווה חשיבות מכיון שהמדביר שאנו מייעדים להזמין יוכל להתאים את החומר
והמינון הנכון לפעולת ההדברה והריסוס,
פינוי הכלים פעולה אשר יכולה להקל עלינו במיוחד אם חדרו נמלים לתוך ארונות המטבח,רצוי לרסס בכל
הארונות מטבח בזמן שמדובר בריסוס כנגד תיקן גרמני ,התיקן גרמני מתרבה בצורה מהירה ביותר בתוך
הארונות מטבח,מנועים ומקומות חמים נוספים,ולכן פינוי הכלים יכול לתרום בצורה משמעותית,במידה ומדובר
בהדברת פרעושים רצוי לשאוב עם שואב אבק את השטיחים את המצעים,סניטציה נכונה דבר אשר יכול
להקל ולהפחית חדירת מזיקים ומכרסמים לשטחנו,הדברת מזיקים רצוי לבצע אחת לשנה על מנת למנוע
התפתחות המזיקים חלק מהמזיקים השונים כמו קרדית אבק הבית רגישים לשינויים כמו חום וקור ולכן
מומלץ להוציא מצעים לשמש,הדברת מזיקים רצוי לבצע באופן תקופתי ,הרעל מחומרי ההדברה פועל על
מגע או נשימה ולכן החרקים השונים משתדלים לעזוב את המקום המרוסס וכך נוכל לשמור על איכות חיים.
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