Indlægsseddel – A Green Way® Insektfælde

®

A Green Way® Insektfælde er en effektiv limfælde med
lokkeduft, der hjælper dig til at forebygge insektplager.
Insektfælden tiltrækker insekter så som sølvfisk, kakerlakker
og bænkebidere.

Brugsanvisning
1.
2.
3.
4.
5.

Fold fælden ud – følg billedinstruktionerne på yderemballagen.
Placér insektfælden på gulvet på mørke steder og, hvor der er mistanke om insekter.
I et rum på 10-12 m2 anbefales to fælder placeret i hver sin ende af rummet.
Tilse fælden dagligt for fangne insekter.
Ved fangst vurderes indholdet, og bekæmpelsesform bestemmes afhængig af insekt (se længere
nede).

Om sølvfisk: Sølvfisk kan kendes på deres sølvblanke beklædning og de to antenner forrest på kroppen.

Hvordan slipper du af med sølvfisk? Når du ved hjælp af A Green Way® Insektfælde har konstateret
forekomsten af sølvfisk, kan du selv gøre en indsats for at slippe af med dem. Du behøver ikke at anvende
insektgifte i dit hjem, for at slippe fri for sølvfisk. Ved simple metoder, kan du slippe for eller mindske
forekomsten af sølvfisk ganske betragteligt:
1. Sørg for at lufte ud flere gange dagligt
2. Grundig og hyppig støvsugning er med til at nedbringe forekomsten af sølvfisk – husk revner og
sprækker! Afvaskning med vand kan øge forekomsten, da vandet ophober sig i revner og sprækker, og
dermed tilbyder mere gunstige forhold.
3. Såfremt forekomsten ikke nedbringes inden for kort tid, intensiveres punkt 1 og 2.
4. Ved vedvarende eller øget forekomst, kan en langtidsvirkende insektspray blive nødvendig.
5. Fortsætter problemet er det en god idé at kontakte en skadedyrsbekæmper.

Om bænkebidere: Bænkebideren kendes let på sit panserlignende udseende og de to små antenner
forrest på kroppen. Man skal tæt på for at se forende og bagende på insektet. Bænkebideren er et
krebsedyr, som i modsætning til andre krebsedyr rent faktisk lever sit liv på land. De er dog meget
afhængige af fugt, og tørrer hurtigt ud, hvis luftfugtigheden på deres opholdssteder bliver for lav. Derfor
holder bænkebiderne til på mørke, fugtige steder. Bænkebidere vil normalt ikke søge indendørs, men
finder du dem inde, er det et tegn på at luftfugtigheden i huset er for høj. De bruger deres antenner til at
lugte sig frem til fugt og vand og hinanden. De tiltrækker nemlig hinanden.

Hvordan slipper du af med bænkebidere? Når du ved hjælp af A Green Way® Insektfælde har
konstateret forekomsten af bænkebidere, skal du tage det som et advarselstegn for at fugtigheden i huset
er for høj:
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Sølvfisk kan blive op til 1 cm lange og kan i gunstige omgivelser leve i op til 5 år. De nyudklækkede
sølvfiskunger ligner de voksne, blot meget mindre.
Sølvfisk er lyssky og kommer ofte frem om natten for at søge føde. Du kan dog støde på dem, når lyset
tændes, hvor de hurtigt bevæger sig rundt for at finde dækning. Sølvfisk lever bedst i fugtige og lune
omgivelser, og ses derfor oftest i badeværelse, bryggers og nogle gange i køkken. Sølvfisk skjuler sig i
revner og sprækker, hvor de også lægger deres æg. De ernærer sig bl.a. af døde insekter, limrester fra
f.eks. tapetklister, mug- & skimmelsvamp.
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1. Det første du skal gøre er at nedbringe luftfugtigheden. Det kan du gøre ved hyppig udluftning, højere
temperaturer eller forbedring af ventilationssystem.
2. Grundig og hyppig støvsugning er med til at nedbringe forekomsten af bænkebidere – husk revner og
sprækker! Afvaskning med vand kan øge forekomsten, da vandet ophober sig i revner og sprækker, og
dermed tilbyder mere gunstige forhold.
3. Bænkebidere trives i bunker af haveaffald samt rådne og visne blade. Sørg for at fjerne disse, hvis de
ligger tæt på huset.
4. Såfremt forekomsten ikke nedbringes inden for kort tid, intensiveres punkt 1, 2 og 3.
5. Ved vedvarende eller øget forekomst, kan en langtidsvirkende insektspray blive nødvendig.
6. Fortsætter problemet, er det en god idé at kontakte en skadedyrsbekæmper og evt. bygningskyndig
rådgiver til at gennemgå huset for fugtreducering.

fåtal af de mange arter, der ses i de Nordiske lande. De mest gængse er den tyske kakerlak, den
orientaske kakerlak og den brunstribede kakerlak. I private hjem vil man oftest støde på den tyske
kakerlak.
Kakerlakker er udprægede nattedyr, og utrolig hurtige til bens. Derfor kan det være vanskeligt at
bekræfte deres forekomst. De lever af ALT. Kakerlakker kan sprede virus og bakterier og derved være
kilde til smitsomme sygdomme. De efterlader deres ekskrementer der, hvor de færdes, og også
ubehagelig lugt. Kakerlakker lugter fælt på grund af et sekret, som de udskiller. De udskiller denne lugt for
at tiltrække flere kakerlakker. Sekretet kan i visse tilfælde give allergiske reaktioner hos mennesker.
Gunstige forhold for kakerlakker er, hvor de kan finde varme og vand og, hvor der er let adgang til mad.
Køkkener er et oplagt sted. Kakerlakker gemmer sig ofte bagved ovne, komfurer, køleskabe,
opvaskemaskiner og andre elektriske apparater, der afgiver varme, og hvor rengøring er vanskelig.
Kakerlakker tiltrækkes af dårlig hygiejne: her er der nemlig gode leveforhold.

Hvordan slipper du af med kakerlakker? Når du ved hjælp af A Green Way® Insektfælde har
konstateret forekomsten af kakerlakker, kan du selv gøre en indsats for at slippe af med dem. Kakerlakker
er dog meget genstridige, og en gennemgribende behandling er nødvendig. Det handler først og
fremmest om at gøre hjemmet uattraktivt for dem:
1. Fjern fødekilder. Sørg for, at væsker og madrester fjernes fra køkkenvasken og køkkenbordet.
Opbevar tørret mad i tæt lukkede beholdere. Tøm skraldespanden dagligt (og gerne flere gange
dagligt, hvis nødvendigt). Fjern kattebakker, dyrefoder og vandskåle før mørkets frembrud. Tør op
efter spildt væske og spildt mad.
2. Grundig rengøring. Gør grundigt rent i hjemmet og sørg for at holde det rent.
3. Ryd op. Lad ikke ting flyde på gulv og rundt omkring i huset.
4. Luk adgangsveje. Sørg for at tætne revner, sprækker og andre åbninger – også ved kloakker, afløbsrør
og andre rørsystemer.
5. Fjern potentielle gemmesteder. Forsegl sprækker i vægge, omkring fodpaneler, ved el udtag, rundt
omkring i køkkenet, bryggers, vaskerum, badeværelset osv.
6. Forsvinder kakerlakkerne ikke? Kontakt en professionel skadedyrsbekæmper. Du kan selv forsøge at
anvende en insektspray, men kakerlakker er ofte modstandsdygtige mod de mest gængse midler, og
en skadedyrsbekæmper har både de rigtige produkter til opgaven, men vigtigere endnu: erfaring og
ekspertise.
Finder du andre slags insekter? Hvis andre insekter fanges i fælden, er det en god idé at artsbestemme
insektet for dernæst at kunne bestemme den rigtige indsats til netop det givne insekt. Kontakt os gerne
hvis du har brug for hjælp med dette. For flere råd, kontakt os gerne.
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Om kakerlakker: Kakerlakker trives som regel bedst i varme og fugtige omgivelser. Derfor er det kun et

