
7 trucuri
pentru a preveni infestarea cu gândaci



1. Asigură-te că bucătăria este întotdeauna curată. Evită să laşi mâncarea descoperită,
aspiră cu regularitate şi şterge urmele de grăsime de pe aparatele electrocasnice; gândacii nu
vor ezita să-şi depună ouăle în orificiile aparatelor din bucătăria ta.

2. Păstrează mâncarea în recipiente etanşe, nu o lăsa neacoperită pentru mult timp şi nu
uita vase murdare în chiuvetă peste noapte.

3. Uleiul de pe aragaz şi depozitele de grăsime din jurul acestuia, reprezintă o sursă de
hrană pentru gândaci. Este indicat să înlături orice urmă de grăsime şi să cureţi periodic şi în
spatele maşinii de gătit.

4. Dulapurile şi rafturile de bucătărie ascund adevărate “delicii” pentru gândaci. Curăţă cu
atenţie rafturile şi sertarele care adăpostesc ingredientele şi asigură-te că pungile cu zahar şi
făină sunt închise etanş.

5. Pentru a supravieţui, gândacii au nevoie de apă şi de locuri umede, aşa că, repară orice
defecţiune care ar putea produce scurgeri ale robinetelor şi asigură-te că scapi de orice exces de
umiditate din locuinţă.

6. Gândacii au instincte de supravieţuire intense. Peste noapte, ei ar putea pătrunde în
locuinţa ta pe lângă ţevi, prin canalizare sau prin scurgerea de la chiuvetă, aşa că dacă ai cea
mai mică bănuială că acestea sunt sursele invaziei de insecte, toarnă câteva picături de clor pe
scurgere pentru a anihila dăunatorii.

7. Cu toate că necesită timp şi o cantitate deloc neglijabilă de silicon sanitar, izolarea
tuturor nişelor din casă este o operaţiune la care trebuie să recurgi dacă vrei să te asiguri că nu
vei fi invadat de insectele dăunătoare.
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Tuturor ni se întâmplă la un
moment dat, să ne confruntăm
cu problematica gândacilor. Sunt
însă, câteva lucruri de care dacă
ţinem cont vom ţine insectele
departe de locuinţele noastre.

Vulpea Ucigaşă, specialistă în a
ţine dăunătorii departe, îţi oferă 7
trucuri pentru a preveni o
infestare cu gândaci.


