Evinizdeki zararli böceklere /haşerelere karsi
tavsiyeler!
Kendiniz ne yapabilirsiniz ?
Mutfak dolaplarindaki un böcekleri ve diğer böcekler
(Mjölbaggar och andra kryp i köksskåpen)
Yeni almis oldugunuz mallarda zararli böcekler bulursaniz, mali aldiginiz
magazaya bildiriniz. Dolap ve çekmecelerde zararli böcek görürseniz yapmaniz
gerekenler;
- Dolap ve çekmeceleri boşaltiniz.
- Eski mallari/yiyecekleri atiniz.
- Dolap ve çekmeceleri iyice temizleyiniz, özellikle tahta araliklarini,
elektrikli süpürgenin ince-dar başliğini kullanarak süpürünüz.
- Süpürgelikleri iyice temizleyiniz ve süpürünüz.
- Dolap ve cekmecelere yiyecekleri tekrar yerleştirirken , zararli böceklerin
nereden geldigini anlayinciya kadar plastik poşetlere koyunuz.

Yaban arilari ve bal arilari (Getingar och bin)

Ari ve yaban arilari yuvalarini genellikle cati ve tavan aralarina yapar. Bu yuvalar
kücükken ,örnegin bir sopa yardimiyla bozulabilir. Arilar ve yaban arilari yabani
ve kültür bitkilerinin döllenmesinde önemli olduğu icin bunlara karsi ilaçli
mücadele yapilmaz.

Karincalar (Myror)

Karincalar diğer karincalarin şekerli yiyecekleri bulabilmesi için bir koku izi
birakirlar. Eğer karinca izleri görürseniz herhangi bir temizlik maddesi ve suyla
iyice temizleyiniz, firca kullanmanizi tavsiye ederiz. Temizlige önem veriniz ve
tatli/şekerli yiyecek ve icecekleri açikta birakmayiniz.

Güve ve hali böcekleri (Pälsängrar)

Güve ve hali böcekleri sakin ve karanlik ortamlari severler. Eğer mutfağinizda
bulursaniz unböceklerine karşi yukaridaki önerdigimiz yöntemleri uygulayiniz.
Evinizdeki tüm halilari ve giyecekleri disariya aliniz;
-

Hali ve giyecekleri fircalayiniz ve silkeleyiniz.
Özellikle böceklerin saklanabilecegi cep ve benzeri bölümleri kontrol ediniz.
Tüm evi elektrikli süpürge ile süpürünüz , özellikle elbise dolaplari ve
süpürgelikleri iyice temizleyiniz.

Diger böcekler gibi güve ve hali böcekleride 55 derece sicakliga 30 dakikadan
fazla dayanamazlar. Ütülediginiz veya kurutma makinasinda kuruttugunuz
elbiseler böceklerden arinmistir. Pencere ve kapilara takacaginiz sineklikler
disaridan girebilecek böceklere karsi etkili bir korunma yöntemi olacaktir.

Siçan ve Ev Fareleri (Råttor och Möss)

-

Kapi ve benzeri girişlerin etrafinda farelerin girebilecegi delik ve araliklarin
olmamasina dikkat ediniz.
Ev duvarinda olabilecek çatlaklari kapatiniz
Havalandirma girislerine havalandirmaya engel olmadan farelerin girmesini
önleyici tel çekiniz.

Evin dis duvarlarina 20 cm genisliğinde kaygan ve boyanmis bir tahta seridinin
yerden 1 metre yukseklikte duvara monte edilmesi fare ve siçanlarin eve
tirmanmasini önleyebilir. 2 cm sacakli,açili bir metal plakanin duvarlara
monte edilmesi de ayni önlemi sağlayabilir.
Dikey olarak inen çati borularinada metal bir yaka takilarak farelerin
tirmanmasi önlenebilir. Evin etrafinda bulunan ağac ve bitkilerden fare ve
siçanlarin evlere tirmanabilecegini unutmayiniz. Farelere karsi normal kapan
kullaniniz, evinizin değişik bölümlerine ve birkac yere fare kapanlarindan
yerleştiriniz. Koku yayan yemleri (mesela fistik, kasar peyniri olabilir) tercih
ediniz.Sonuc alinciya kadar değişik yemleri deneyiniz.
Dikkat ! Birçok dairenin bulunduğu apartmanlarda yasiyorsaniz fare
ve siçan problemini apartman sahibine ve yöneticilerine bildiriniz !

Kulağakaçan Böceği (Tvestjärtar)
Kulağakaçan böcekleri en fazla sonbaharda problem yaratmaktadir.Bu ve buna
benzer böcekler ev etrafinda bulunan bitkilerde iyi bir yasam ortami bulur. Işiğa
karsi duyarlidirlar ve hava kararmaya basladiktan sonra pencere ve kapi
araliklarindan girerek çatlaklarda ve bitki yaprakraklarinda gizlenirler. Eğer cok
kulağakaçan böcegi sorunu yasiyorsaniz,evinizin etrafinda çok fazla süs bitkisi
bulundurmayiniz.

-Kulağakaçanlara karsi delikli karton kağitlarindan tuzak hazirlayabilirsiniz, Bu
kartonlari rulo haline getirip,hafif islatarak evin etrafindaki bitki aralarina aksam
saatlerinde yerleştiriniz. Daha sonra bu rulolari yakarak veya sicak suya atarak
kulağakaçanlari öldürebilirsiniz. Delikli karton kağidi bulamazsaniz,islatilmis gazete
kağidi veya eski bulaşik bezlerinide kullanabilirsiniz.Kullanabileceğiniz diğer bir
yöntem; boş çicek saksilarinin içine böceklerin saklanabileceği iplik, kumaş parcalari
yerleştirerek ters sekilde bitkilerin arasina koyunuz
Nem Sinekleri (Fuktflugor)
-

-

Bir bardağa biraz sirke doldurunuz ve birkaç damla bulaşik deterjani
ekleyiniz. Nem sinekleri sirkeli bardağa gelip içine düşerek boğulacaklardir.
Lavabo ve banyodaki küvet giderlerine birkaç gün süre ile kaynar su
dökerek burada bulunabilecek sinekleri ve yumurtalarini öldürünüz. (
Sinekler bu ortamda yaşamayi cok sever)
Kuru ve temiz tutunuz. Açik ortamda eski meyve ve sebze
bulundurmayiniz.

Tahta Kurusu (Vägglöss)

Tahta kurulari bagaj ve mobilyalarla etrafa dağilirlar. Örnegin baskasindan
aldiğiniz kullanilmiş bir mobilya ile evinize girebilirler ama en yaygin yayilma
yöntemleri arasinda dunyanin değisik bölgelerine tatile giden insanlarin kaldiği
otellerde bulunabilecek tahtakurularini çanta ve valizlerinde beraberlerinde
getirmesidir.
Tahtakurularinin farketmek çok zor olabilir, kirmizimsi kahrevengi renkte, oval ve
düz seklinde ve sadece 4-5 milimetre büyüklüğündedirler. Gündüzleri yatağa
yakin karanlik yerlerde saklanirlar. En yaygin saklanma yerleri arasinda çatlamis
duvar aralari, yatak köşeleri, yerinden çikmis duvar kağitlarinin arkasi, duvara
asilmiş resimlerin arkasi , perde askilari ve yatak döşeklerinin altlarini sayabiliriz.
Gündüz vaktinde saklanan dişi tahtakurulari yüzlerce yumurta birakabilir ve çok
çabuk çogalirlar. Tahta kurulari insani uzaktan farkedemez ama 5-10 cm
yakindan insanlarin isisini hissedebilir. Gece vakti saklandiklari yerden çikarak
insan kani emerek beslenirler. Isirdiklari yerlerde hafif bir şisme olur ama bu kisa
zamanda kaybolur. Bu isiriklar bazi kişilerde yoğun bir alerjik tepki verebilir.
Yatak değistirmek malesef bu soruna çözüm olmayacaktir çünkü tahta kurulari
evin her tarafina dağilirlar.

Evinizde tahta kurusu olduğuna dair belirtiler;
-

Vücudunuzda kaşinti yapan kizarikliklar
Yatak döseğinde küçük kan izleri
Yatağin kenar ve kuytu bölümlerinde küçük koyu lekeler
Ölmüs Tahta Kurulari

Evine Tahta Kurusu getirmekten endişe edenlere tavsiyeler;
-

Eğer bulunduğunuz yerde tahta kurusu olmasindan endişe ediyorsaniz ,
yatak etrafina dikkat ediniz.
Eşyalarinizi tahta kurularinin bulunabileceği yerlere ve etrafina koymayiniz.
Valiz ve çantalarinizi kontrol ediniz, 2.el mobilya almiş iseniz tahta kurusu
izleri olup olmadiğini kontrol ediniz.

Tahta Kurusu olmasi halinde;
-

Acilen bize başvurunuz. Tahta kurulari çok çabuk çogalirlar. Haşere
ilaçlama teknisyenlerimize yardimci olmak amaciyla, onlar gelmeden önce
tüm yataklari dik hale getiriniz ve süpürgeliklerin etrafindaki mobilya ve
diğer esyalari kaldiriniz.

Iyi bir sonuç alabilmek için ilaçlama yapildiktan sonra vereceğimiz tavsiye ve
kurallara mutlaka uyunuz.

Sanitasyon / Ilaçli mücadele
Aşiri haşere problemi durumunda ilaçlama yapmak gerekli olabilir. Ilaçlama
yapmadan önce verdiğimiz tavsiyelere uyarak problemi çözmeye çalisiniz. Eğer bu
çabalariniz sonuç vermez ise ek tavsiye veya gerekli ilaçla mücadele için bize
başvurunuz.
Kullandiğimiz tüm ilaçlar Isveçteli yetkili kurumlar tarafindan kullanilmasi
onaylanmiş ilaçlardir. Ilaçlama teknisyenlerimiz eğitimli ve bu konuda yetkili
merci olan ”Socialstyrelsen” tarafindan sertifikalidirlar. Kullanacağimiz ilaç seçimi
problemin türüne ve ilaçlanacak ortamin risk faktörlerine göre değismektedir.
SVEA Miljö & Hygien çevre yönetimi standardi ISO 14001 sertifikalidir ve bunun
gereği olarak kimyasal maddelerin kullanimini en aza indirmeye çalismaktadir.
Ilaçlama yöntemi gerekli duruma göre püskürtme, pudralama , jel kullanimi veya
sis şeklinde olabilir.

Ilaçli mücadele öncesi
Ilaçlama teknikerlerimiz gelmeden önce tüm çekmece ve dolaplari boşaltiniz.
Tüm süpürgeliklerin etrafindaki eşyalari kaldiriniz. Yapilacak ilaçlama tekniğine
göre müşteri hizmetlerimiz size gerekli bildirimi yapacaktir. Bu bilgileri internet
sayfamizdan da indirebilirsiniz.

Ilaçli mücadele sonrasi
Teknikerlerimiz ilaçlama sonrasi gerekli bilgileri size verecektir. Bunlara mutlaka
uyunuz !
Ilaçlama sonrasi 2 yaşindan kücük çocuklarin, hamilelerin, ev hayvanlarinin ve
allerjisi olan kişilerin,ilaçlanan ortama 24 saat girmemesi önemlidir.
Sürüngen ev hayvanlari ve akvaryum baliklari için bu süre 36 saat, 2 yaşindan
büyük çocuk ve yetiskenler için 4 saattir.
Ilaçlama yapildiktan sonra mutfakta yemek hazirlamak icin kullandiğiniz alanlari
kuru bir bezle siliniz. Diğer ilaçlanmiş bölgeleri 3-5 hafta süresince islak bezle
silmeyiniz. Silmeniz, temizlemeniz halinde mücadele için kullanilmiş ilacin etkisi
kaybolacaktir. Kullanilan ilacin etki süresi yaklaşik 5 haftadir. Daha sonra bu etki
işik ve hava ile temas ettiği icin giderek kaybolacaktir.
Dolap ve çekmecelerden çikardiginiz yiyecek, giyecek ve eşyalar ilacin
kurumasindan sonra tekrar yerleştirilebilir. Ilaçlanmis ortami kisa araliklarla
havalandiriniz. Ilaçlama sonrasi haşerelerde bir hareketlilik olacaktir ve daha
fazla görünebilirler. Kullandiğimiz ilaçlama yöntemlerinden coğu, zaman
gerektiren ve haşerelerin ilaçli bölgeye temasini gerektiren yöntemler olduğu icin
sonuç almak için biraz sabirli olunuz.
Ilaçlamadan 3 hafta sonra halen sorun yasiyorsaniz ek önlem alinmasi için SVEA
Miljö & Hygien´e müracat ediniz.

SVEA Miljö & Hygien AB
Telefon: 08-626 83 50 veya 020-47 45 00
Elektronik posta: kundtjanst@sveamiljo.se

