Cuidados para evitar a permanencia de Moscas e Mosquitos
no interior das casas
1. Eliminar todas as frutas e legumes em decomposição, fruta muito madura, com
corrimento, danificada ou cortada. Se possivel manter os vegetais e frutas num
local climatizado.
2. Não deixar acumular lixo dentro de casa, nos caixotes da cozinha, lixo organico,
na caixa das borras do café e nos varios cestos espalhados pela casa. Despejar o
lixo nos contentores da rua, logo que possivel e ter sempre limpo os caixotes
onde o lixo é depositado.
3. Limpar Caixotes e recipientes – As moscas e mosquitos habitam em qualquer
local onde encontre alguma coisa doce ou fermentado, com um pouco de
humidade. Latas vazias de refrigerantes, garrafas de vinho e cerveja são locais
perfeitos para os atrair. Tenha tambem em atenção fugas de agua que se
acumulam no chão que juntamente com restos de comida, farinhas ou gordura
formão locais ideais para a multiplicação de insectos.
4. Substituir periodicamente os esfregons, esponjas e colocar para lavar
periodicamente ou quando ganharem cheiro os panos reutilizados. Estes
utencilios, dependendo das substancias que se depositam no seu interior, formão
um local explendido para a sua reprodução.
5. Passar por agua limpa ou mesmo lavar de imediato os copos que serviram
refregerantes, vinho e cerveja, bem como todo o tipo de loica suja. Quando
raspar os restos de comida para o caixote, tenha o cuidado de levar o lixo para o
contentor e verificar se este não ficou sujo com restos de comida
6. Quando se verifica a permanencia de mosquitos numa determinada parede e
cheia de marcas, temos que a lavar ou pintar, pois esse local torna-se atrativo
para os insectos.
7. Colocar redes mosquiteiras em todas as janelas e grelhas de ventilação e sempre
que possivel ter as portas fechadas ou ter uma cortuna de ar froçado por cima da
porta de entrada, no caso de zonas comerciais.
8. No caso de ter plantas, não se deve ter a terra dos vasos sempre humida. Deixar
a terra do vaso seca pelo menos 5cm do topo do solo.
9. No caso de se verificar a permanencia de mosquitos no vaso, teremos que trocar
a terra do vaso por nova e lavar com um sabão ou deterjente normal todo o vaso
e deixar secar. É que os insectos colocacão os ovos na terra do vaso.
No caso de tomadas todas estes cuidados não conseguir livar-se dos mosquitos terá que
recorer, alem de todos os cuidados descritos em cima, a um tratamento quimico.
No caso de não ter conhecimentos para o fazer, aconselhamos que contrate uma
empresa de Controlo de Pragas. Estamos sempre prontos para ajudar a resolver o seu
problema.

Armadilhas caseiras.
Arranje um franco de vidro, ou varios, e coloque dentro deles a receita descrevemos em
baixo. Depois tape o(s) frasco(s) com um plástico e com a ajuda de um elástico ou
cordel. Com um palito faça pequemos furos de forma que o mosquito entre para o seu
interior. Trocar o liquido uma vez por semana.
Receita: 200ml de agua
50g de açucar mascavado
1 g de levedura para pão, ( não confundir com fermento )
Levar a agua ao lume com o açucar ate se dissolver na agua. Deixar arrefecer
totalmente. Por fim adicionar o fermento e deitar o preparado no frasco com frasco.
Para Pulverizar:
A 4 litros de agua juntar 30ml de detergente com cheiro a limão ou sem cheiro.
Colocar o preparado dentro de um burrifador a aplicar em paredes ou plantas.
No caso das plantas fazer sempre o teste numa folha, para verificar o seu efeito na
planta.

