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Kord jätab kahjuri toidu ja koduta
.. Toomas Trei, Rentokil Eesti tegevdirektor

Kui muudate elu oma kodus kahjurite jaoks võimalikult
ebaõdusaks, ei pruugi nad teie juurde kolidagi.
Enamik kahjureid eelistab pesitseda
rahulikes kohtades, kus on palju
süüa. Paljusid neist, sealhulgas hiiri,
rotte, prussakaid ja kärbseid,
meelitavad ligi toiduallikad, näiteks
mahakukkunud toidujäätmed, mustad
taldrikud, leivapuru. Tõhus
suurpuhastus hõlmab ka ennetavaid
meetmeid kodu kaitsmiseks
edaspidise kahjurite leviku eest.
Näiteks hoides talveriideid suvel
hermeetiliselt suletud plastkottides,
takistate koidel neile muneda.

Koduhiir näeb küll kena välja,
kuid hulgakaupa majja
askeldama ei oota neid siiski
keegi.

Et kahjurid ei teeks kahju
- Visake ära kõlbmatuks muutunud toiduained ning asjad, mida
olete ostnud, kuid pole kunagi kasutanud. Need võivad olla
närilistele, koidele ja teistele putukatele hea toiduallikas.
- Närilised teevad sageli oma pesa külmkapi taha, seega ärge
unustage tolmuimejaga puhastada külmiku tagakülge ja mootorit.
Külmkapp lülitage selleks ajaks kindlasti elektrivõrgust välja! Samuti
pühkige ning peske külmiku alt.
- Kui teie vaibad ja põrandakatted on väga määrdunud, kutsuge
spetsialist, kes need ära puhastab. Isegi raasukesed, mida teie ei
näe, võivad olla kahjuritele hea toidulaud. Hiir vajab ellujäämiseks
vaid 3 g teravilja päevas!
- Kui teil liigub närilisi, kandke hoolt, et pinnad oleksid kogu aeg
puhtad. Hiired ja rotid levitavad nakkushaigusi nendele urineerides.
- Ärge pange prügikastidesse lahtisi jäätmeid. Nendega võite
kahjureid ligi meelitada.
- Kui sorteerite oma riideid, pakkige need rõivaesemed, mida te ei
kavatse kanda, hermeetiliselt suletavatesse plastkottidesse või
kohvritesse. Siis ei saa koid nendesse pesa ehitada.
- Ärge unustage puhtaks pühkida voodialuseid. Need on ideaalsed
kohad, kuhu märkamatult koguneb mustus.
- Parandage tilkuvad kraanid, sest sealt saavad kärbsed ja närilised
vett.
- Sorteerige pööningule hoiule pandud asjad. Kahjurid tunnevad
ennast kõige paremini unarusse jäetud kohtades.
- Ärge jätke vedelema toidujääkidega nõusid, need ahvatlevad
kohale kahjurid. Peske nõud kohe, kui olete söömise lõpetanud.

Kuidas metsmaasika maitset parandada?
Tomatitaimed närbusid (1)
Uusi värve püsilillepeenrale
Kalmia – ideaalne partner rododendronitele
Prügi tuleb asjana tagasi
Pannkoogipidu aias
Ilutaim must leeder mitmeks puhuks
Kuidas säästa raha
Kleit nagu liblikas
Kassi peletab teine kass
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