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המודעות לעולם בריא יותר ,מטופח יותר וירוק יותר ,הופך להיות חלק ממגמה עולמית שהולכת ומתפתחת
בכל העולם .כמעט בכל תחום ,אנו עדים לשינויים שונים שחברות ,ארגונים ומוסדות עושים .הם מייצרים
מוצרים מחומרים ירוקים ,מבקשים מהציבור למחזר ,ועושים הכל ,על מנת לפתח בציבור את תחושת
האחריות האישית כלפי שמירה על איכות הסביבה ועל אורח חיים בריא .אחד התחומים בהם הנושא
"הירוק" החל לצבור תאוצה ופופולאריות ,הוא כל נושא ההדברה .אם בעבר ,היו משתמשים בחומרי הדברה
ביולוגיים ,או כימיים ,שפגעו ממשית במזיק ויצרו נזק בלתי הפיך בסביבה ,היום משתמשים בחומרים אחרים,
טבעיים יותר ו איכותיים יותר  .הדברת ירוקה הדברה ירוקה היא הדברה ייחודית ,אשר עיקרה ,בנויה על
הרחקת מזיקים מהשטח הרצוי ,בשימוש בחומרים או באמצעים טבעיים .הדברה ירוקה מחייבת ידע רב
אודות המזיק ,הכרות עם המקומות הנפוצים בהם הוא מסוגל לצוץ ,וכמובן ,ידע במגוון השיטות שבאמצעותן
ניתן להיפטר מן המזיקים .הדברה ירוקה ניתן לבצע בכמה שיטות • :שימוש במלכודות פירומן – ניתן להציב
מלכודות שונות למזיקים שונים ,בהתאם לסוג המזיק .לדוגמא ,מלכודת שנועדה להרחיק מזיקים ,תכיל
פירומנים סינטטיים של זני חרקים .הפירומון הוא חומר שמופרש מגוף החרק ,אשר אחראי על המשיכה בין
הזכרים והנקבות .לכל מין חרק פירומון שייחודי לו ,שגום לו להיכנס לתוך המלכודת ולהילכד בה .אם כן,
ברגע שמציבים את המלכודת עם הפירומנים ,ניתן להקטין בצורה משמעותית את הגישה של החרקים אל
הבית • .שימוש בחומרים דלי כימיקלים -ניתן להשתמש בחומרים כימיקלים על בסיס צמחי ,כמו למשל
שימוש בקבוצת הפרטואידים • .שימוש בעזרים מכנים -ניתן לבצע הדברה ירוקה על ידי שימוש בעזרים
מכנים שונים :מלכודות כלובים ,מלכודות דבק ,מלכודות קפיץ ,רשתות ,יריעות ניילון וכו' .רוב השיטות בהם
מבצעים שימוש בעזרים מכנים ,הם שיטות זולות יחסית ,ולכן רמת העמידות שלהם תהיה שונה .בחלק
מהמלכודות ניתן לבצע שימוש חוזר ,וכמובן שהם עזרים שידידותיים לסביבה • .הדברה ביולוגית -בהדברה
ביולוגית ,אנו משתמשים בבעלי חיים מסוימים ,על מנת להדביר בעלי חיים אחרים .כמו למשל ,כאשר
משתמשים בחיפושיות )מושית השבע( על מנת לחסל כנימות שנוטות להימצא בסוגי יבול שונים .יש לבצע
הדברה ביולוגית בחוכמה ,שכן במקרים שונים הבעל חיים שהשתמשנו בו כסוג של פיתיון ,עלול להפוך
להיות המזיק בעצמו .הדברה ירוקה –חובה לבצע בכל בית! אין ספק ,שככל העולם מתקדם ,מתפתח
ומשתנה ,אנו רואים כיצד לנגד עיננו  ,החיים שלנו הופכים להיות קלים יותר ,פשוטים יותר ובריאים יותר.
ההתמודדות מול המזיקים ,ולא משנה אם מדובר בנמלים ,זבובים ,תיקנים ,או פשפש המיטה ,יכולה להיות
ארוכה ,קשה ומייגעת .לכן ,אל תוותרו לעצמכם ,בצעו את ההדברה המתאימה ביותר ,ותוכלו לחזור לישון
בשקט ,בלי שאף בזזזז יעיר אתכם!
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