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 موذی  حشرات با مبارزه های روش

از مهمترین معضالتی است که هر فردی با آن مواجه شده   موذی حشرات دفع •

 .ستا

حمام، عنکبوت و هزارپا نیازمند پیروی کردن از چند   سوسک دادن فراری جهت •

 .اصول ساده هستید

 .مشاهده این دسته از حیوانات موذی در محیط زندگی ما، حس ناخوشایندی دارد •

گونه موجودات موذی در ذهن دارید، استفاده از شاید اولین راهی که برای دفع این •

 .کش باشدحشره

 دادن فراری کش گزینه مناسبی جهتسیاری از موارد، حشرهاما در ب  •

 .رودحمام، عنکبوت و هزارپا به شمار نمی سوسک

های کاربردی جهت دفع این در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با روش •

 .موجودات از محیط زندگی آشنا نماییم 

 پا وجود دارد؟هایی جهت فراری دادن سوسک حمام، عنکبوت و هزارچه روش

در مقایسه با سایر حشرات موذی خانگی دشوارتر به نظر   سوسک دادن فراری •

 .رسدمی

ها،  توان آنها را در زیر کابینتهای مختلفی بوده و میها دارای مدلزیرا سوسک •

 .حمام و دستشویی یافت

 .شودالبته این مشکل بیشتر در فصل بهار و تابستان دیده می •

ها بسیار سریع بوده، نیاز است که بالفاصله  از آنجایی که تولید و مثل سوسک •

 .جهت رفع این مشکل اقدام نمود 
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 های کثیف فراری دادن سوسک از طریق بررسی مکان

این حشرات  هایی کهها این است که مکانسوسک دادن فراری اولین کار جهت •

 .جا حضور دارند را شناسایی نماییدبیشتر از همه

های بهداشتی، پشت یخچال و زیر  ها، سرویسبهترین مکان جهت حضور سوسک •

 .های ذکر شده وجود داردها در این قسمتها است. بیشتر آلودگیکابینت

ها بیشتر از دیگر ها در این مکانبه همین جهت، احتمال مشاهده سوسک •

 .های خانه استقسمت

های ذکر شده قرار داده تا امکان ورود آنها به  حشره را در مکانهای ضدنوارچسب •

 .خانه، صفر شود

 فراری دادن سوسک از طریق مسدود کردن درزها 

سازی مان، مسدودزندگی ها از محیطسوسک دادن فراری روش دیگر جهت •

 .ها و درزهاستشکاف

ها های اطراف درها، پنجرهتوانید از درزگیرها جهت مسدود کردن شکافشما می •

 .ها استفاده نماییدو دیگر قسمت

سازی درزها به خوبی انجام شود، دیگر نگران وجود هیچ  اگر عملیات مسدود •

 .سوسکی در منزلتان نخواهید بود

 ری دادن سوسک از طریق استفاده از خمیرهای سوسک کش فرا

های کابینت یا حمام،   سوسک دادن فراری ها جهتاز بهترین و موثرترین روش •

 .کش استاستفاده از خمیرهای سوسک

کش استفاده های سوسکهای مورد نظر از خمیرها یا ژلتوانید در قسمتشما می •

 .کنید
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ای است که سوسک جذب مواد شده و بعد  کش به گونهخاصیت خمیرهای سوسک •

 .روداز گذشت مدت زمان مشخصی از بین می

های استفاده از این خمیرها بستگی دارد که شما در کدام قسمت از منزلتان، سوسک •

 .موذی را مشاهده کرده باشید

 در بازار فراری دادن سوسک حمام از طریق پودرهای اسید بوریک موجود

توان از  بوریک پیداست، اسید ضعیف معدنی است که میهمانطور که از نام اسید  •

 .ها، استفاده نمود سوسک دادن فراری کش درآن به عنوان نوعی حشره

توان در فضای خانه استفاده نمود. اما توجه نمایید که این  کش میاز این حشره •

 .حیوانات خانگی، مضر باشدتواند برای سالمتی کودکان یا کش میحشره

حتما در مورد تهیه و نحوه استفاده از آن از فروشنده، اطالعات جامعی کسب   •

 .نمایید

توان آنها را در دو گروه بندی بندپایان قرار گرفته که میهزارپاها در دسته •

 .مان مشاهده نمودگیاهخوار و گوشتخوار در محیط زندگی

سری ها بوده اما در این زمینه یکسوسک  نداد فراری دفع هزارپاها به مانند •

توانید بر حل این  های دیگری وجود داشته که با پیروی کردن از آنها میروش

 .مشکل فائق آیید

 شویم  آشنا  خانه  در موش بردن بین از جهت ساده گام  چند با مطالعه: پیشنهاد

 کاربردی جهت دفع آن کشتن هزارپا؛ مهمترین روش

کش و… استفاده از دمپایی یا حشره سوسک دادن فراری جهت   همانطوری که •

 .ارپا هم همین موضوع صدق خواهد کرد کنید در مورد هزمی

کش را  به محض آنکه از وجود هزارپا در محیط خانه آگاه شدید، دمپایی یا حشره •

 .برداشته و بالفاصله جهت کشتن آن اقدام نمایید

https://greenlist.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 های چسبندهدفع هزارپا از طریق استفاده از تله

ها جهت از  توانید از آن هایی وجود داشته که میهم روش سوسک دادن فراری در •

 .بین بردن هزارپا استفاده نمایید

 .های چسبنده استهای موثر جهت از بین بردن هزارپا، تهیه تلهیکی از روش •

توانید  های چسبناک عالوه بر به دام انداختن هزارپا میبا تهیه این تله شما •

 .دیگر هم استفاده نمایید موذی  حشرات دفع جهت

البته توجه داشته باشید که استفاده از این روش تنها جهت به دام انداختن هزارپاهای  •

 .کوچک، کاربرد دارد

 هزارپا به منزل های کاربردی جهت جلوگیری از ورود استفاده از روش

های پیشگیری جهت ورود هزارپا به منزلتان، حفر کردن  یکی از بهترین روش •

 .خندق در اطراف منزلتان است

 .کش را درون آن قرار دهیددر عمق مشخصی، خندق حفر کرده و حشره •

های طبیعی استفاده کشهای شیمیایی از حشرهکشالبته بهتر است که به جای حشره •

 .نمایید

 .زیست جلوگیری نمایدتواند از آسیب به محیطانجام این کار میزیرا  •

 .کننداکثر افراد از این روش جهت دفع حشرات موذی دیگر هم استفاده می •

و سایر حشرات موذی از جمله معضالتی بوده که همگی ما   سوسک دادن فراری •

 .ایمبه ناچار با آن مواجه شده

رود. جهت دفع آزار به شمار میدر این میان عنکبوت، جزو حشرات بی •

 .های شیمیایی استفاده نماییدها نیازی نیست که حتما از روشعنکبوت

 .های شیمیایی نمایید های طبیعی را جایگزین روشتوانید روششما می •
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د بدون  توانی های طبیعی که در ادامه اشاره خواهیم کرد، میدر واقع شما با روش •

 .ها آنها را از محیط منزلتان فراری دهیدآسیب رساندن به عنکبوت

و سایر حشرات موذی، کار چندان سختی نبوده اما اگر با  سوسک دادن فراری •

توانید از شر این مشکل خالص  های اصولی در این زمینه آشنا باشید میروش

 .شوید

توانند در فراری دادن ینعناع، دارچین و سرکه م ها نظیر: روغنبعضی رایحه •

 .ها از محیط منزلتان، نقش مهمی داشته باشندعنکبوت

توانید مقدار مشخصی از نعناع یا سرکه را همراه با آب  به عنوان مثال، شما می •

 .های مشخص خانه اسپری نماییدمخلوط کرده و آن را در اطراف یا قسمت

خانه شده و جهت انجام   ها از محیطعطر دارچین هم باعث فراری دادن عنکبوت •

 .این روش، نیاز است چند عدد چوب دارچین را در اطراف منزلتان قرار دهید

 .های موثر جهت از بین رفتن عنکبوت، حیوانات خانگی استیکی از روش •

توانید از این حیوان  شود، میاگر نگهداری از گربه باعث ایجاد آلرژی در شما نمی •

 .موذی استفاده نمایید ملوس جهت از بین بردن حشرات 

تواند در یک لحظه حشرات موذی را  گربه، شکارچی بسیار ماهری بوده که می •

 .گرفته و به دام اندازد
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 بندی نهایی جمع

و سایر حشرات موذی از محیط خانه، یکی از مهمترین   سوسک دادن فراری •

 .ایممشکالتی است که همگی ما درگیر آن بوده

های زیادی جهت دفع و نابودی حشرات موذی خانگی وجود داشته که با  روش •

 .توانید از شر این موضوع به طور کامل رهایی یابید پیروی کردن از آنها می

های کاربردی جهت از بین بردن ا روشدر این مقاله سعی شده تا شما را ب  •

 .موجودات موذی نظیر: سوسک، هزارپا و عنکبوت آشنا نماییم 

 


