
Ako sa raz a navždy zbaviť pavúkov?
Väčšina ľudí má strach z pavúkov. Avšak, aj napriek nášmu
prirodzenému strachu či znechuteniu, tvoria pavúky neoddeliteľnú
súčasť azda každej domácnosti. No nemusí to tak zostať.
Prinášame pár rád, vďaka ktorým sa pavúkov nadobro zbavíte.

https://www.istockphoto.com/photo/spider-web-at-the-window-gm1300502089-392810498

Pavúky a ich význam
Na svete existuje nespočetné množstvo rôznych druhov pavúkov, niektoré z nich sú
dokonca jedovaté a môžu spôsobiť usmrtenie ako drobného hmyzu, tak aj človeka. U nás
sa, našťastie, tieto druhy nevyskytujú. Pavúky, ktoré s nami žijú v jednej domácnosti, sú
úplne neškodné a vedia byť aj užitočné.

Domáce pavúky produkujú pavučinu, ktorá dokáže zachytiť nežiaduci hmyz či dokonca
väčšie množstvo čiastočiek prachu, vďaka čomu sa nebude usádzať na nábytku príliš často
a vy ho tak nebudete musieť dlhšiu dobu utierať.

Taktiež je známe, že prostredie, v ktorom sa pavúky nachádzajú aj vo väčšom množstve,
býva čisté a dokonca nesie pozitívnu energiu. Preto by vás mohol potešiť fakt, že ak sa u
vás doma pavúky nachádzajú, je vaša domácnosť harmonická a dobre sa o ňu staráte.
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Zaujímavosti o pavúkoch
Všetko na svete je svojím spôsobom výnimočné a jedinečné. Platí to aj o pavúkoch. Existuje
však mnoho vecí, ktoré ste o pavúkoch určite nevedeli.

● sú schopní chodiť po vode a dýchať v nej, pod vodou tak pavúk dokáže prežiť
niekoľko hodín a to v stave kómy

● časom konzumujú vlastnú pavučinu, ktorú neskôr opäť použijú - deje sa to najmä
počas zatmenia slnka

● vašu domácnosť tvorí až 95 % pavúkov, ktoré ste nikdy nevideli, ani neuvidíte
● pravdepodobnosť, že nájdete pavúka, je vyššia, keď z nich máte strach
● pavúky majú modrú krv

Dokonca existuje povera, že ak zabijeme domáceho pavúka, bude pršať.

Pavúky v žiadnom pripade nezabíjajte!
Nikdy by ste pavúky nemali zabíjať a to spôsobom zapučenia. Je to síce rýchle a účinné, ale
vašej stene to môže uškodiť. Určite ste si všimli, že pavúky po zapučení zanechávajú stopy
v podobe krvavých odtlačkov, niekedy s prímesou vlastných nôh. A zo steny sa to odstraňuje
naozaj zložito.
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Ak máte odvahu a nechcete pavúka zabíjať, môžete skúsiť vysávač, ktorým ho jednoducho
vysajete. Ak pavúka zavčasu nevysypete s ostatným smetím von, po niekoľkých dňoch
vysychá vo vysávači.
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Účinné spôsoby v boji proti pavúkom
Dajte na tieto rady a uvidíte, že život bez pavúkov je naozaj možný. Tieto triky vám prezradia
nielen ako sa zbaviť už existujúcich pavúkov u vás doma, ale taktiež aj ich celkovému
predchádzaniu.

Chémia
Na trhu existuje množstvo rôznych sprejov, ktoré sú síce účinné, na druhej strane však
spôsobujú smrť pavúka a rôzne zdravotné komplikácie pri inhalovaní určitého množstva
spreja.

K najznámejším chemickým sprejom stavaným presne na pavúky je Biolit.

Prírodné odpudzovače
Dnes je prvoradé zdravie človeka, preto by ste mali siahnuť po sile prírody aj v boji proti
pavúkom, ktoré zaručene fungujú.
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Gaštany pod parapetou či citrón, ktorý je účinný aj proti komárom či kliešťom. Gaštany sú na
pavúky ako stvorené, keďže jedno aj druhé nájdeme vo väčšom množstve práve na jeseň.
Zároveň môžu gaštany spestriť domov ako dekorácia a tým navodiť jesennú atmosféru.

Domáca dezinsekcia
Zabudnite na drahé deratizérske služby kvôli pár pavúkom. Využite doma vyrobený
dezinsekčný prostriedok, ktorý si môžete vyrobiť sami a to bez zbytočnej chémie a
vyhodeným peniazom.

Jednoducho rozmiešajte mätu (môže byť aj v podobe esenciálneho oleja) v čistej vode,
prelejte do rozprašovača a aplikujte do všetkých kútov a miest, kde sa pavúky u vás
najčastejšie vyskytujú.

Vôňa mäty je pre pavúky neznesiteľná a preto sa vám budú oblúkom vyhýbať.

Zabezpečte okná
Je všeobecne známe, že väčšina pavúkov k nám prichádza z vonku. Preto je veľmi dôležité
v rámci prevencie zabezpečiť okná a to výberom vhodnej sieťky, ktorá ochráni priestor nielen
proti hmyzu, ale zachytí aj rôzne typy alergénov, ktorým by ste sa v opačnom prípade
neubránili.


