הרחקת יונים באופן יעיל ובטוח /גל כהן*

יונים ,עטלפים ובעלי כנף אחרים השתלטו לכם על המרפסת ,על
מסתור הכביסה ,על הפרגולה או על אדן החלון?
מה לעשות? איך מתמודדים עם המפגע?
היונים חיות בקרבת האדם כבר שנים ארוכות ומרגישות מוגנות
בסביבתו .הן נוהגות להגיע למקום שבו בחרו להקים את הקן שלהן
או לחילופין לכבוש נקודת תצפית נוחה לעבר הקן המיועד .היונה
מסמנת את הטריטוריה שלה באמצעות הלשלשת והריח שלה
בדומה לכלבים וחתולים ולא יעזבו כל כך מהר את המקום שתפסו.

היונים (אינן תמיד יונות שלום) מביאות איתן מפגעים בדמות
ריחות לא נעימים ,טפילים (קרציונים) מוצצי דם ,גורמים לגרד
ואלרגיות ולעיתים גם מעבירי מחלות .לכל זה נוסף הרעש הלא
נעים שהן משמיעות .כמו כן ,היונים מלכלכות את הסביבה
והלשלשת שלהן גורמת נזק כלכלי לרכוש :אבן ,בטון ,שיש
ומתכות מסוימות.

במקרים מסוימים ניתן לחסום את הגישה באמצעות אמצעים טכניים כמו
רשתות ודוקרנים אך במקרים רבים ,המקום שבו בחרו נמצא בשימוש (אדן
חלון למשל) ולשם נדרש פתרון אחר.

אז הרשו לי להכיר לכם פתרון יעיל ובטוח:
תכשיר להרחקת יונים של חברת  RPCהנו חומר שמבוסס על תמציות טבעיות המרחיקות בצורה
יעילה ובטוחה את היונים מאדני חלונות ,מרפסות ,מרזבים וחללים מתחת לגג.
לחומר ריח בלתי נסבל עבור יונים (אך אינו בלתי נעים לבני האדם) ויגרום להן לוותר על המקום
שבחרו .עקרון הפעולה הנו שינוי הרגלים ולפיכך ייתכן ותידרש פעולה חוזרת או לעיתים גם שתיים
ולבסוף יבינו היונים שכאן אין להם מה לחפש.
לחומר השפעה ממושכת ומעדויות שהתקבלו היונים לא חזרו גם זמן רב לאחר הרחקתם הראשונית.





החומר מוכן לשימוש
אינו שומני ואינו מכתים
אינו מזיק ליונים מאחר ופועל רק על חוש הריח שלהן.
לא רעיל ומורכב מתמציות טבעיות.

קיימות שתי גרסאות לחומרים להרחקת יונים:

 .1חומר מרוכז לשימוש בתוספת כרית ספיגה מיוחדת
לפתרון ארוך טווח!
יש לשפוך כמות לפי הוראות השימוש של המוצר על ה-
 ,Repel Boxולמקם בשטח הרצוי.
כל  Repel Boxסופגת כ 400-מ"ל חומר דחייה נוזלי.
מומלץ להסיר הפרשות אפשריות לפני מיקום המוצר על
מנת לשפר את עמידותו.
כאשר המוצר ספוג וממוקם כראוי ,כל  Repel Boxיעילה על
שטח בגודל  50מ"ר.

לרכישת התכשיר לחץ כאן

 . 2תרסיס מוכן לשימוש קל מאוד לשימוש .כל מה שנדרש הוא לנער היטב לפני השימוש.
לנקות היטב את האזור מהפרשותיהם של בעלי הכנף .להתיז כמות נדיבה ממרחק של
 20-30ס"מ אל האזור שממנו נרצה להרחיק יונים.

מרססים את התכשיר באזור הבעייתי ורואים תוצאות!

לרכישת התכשיר לחץ כאן

*הכותב הנו מדביר מוסמך ומשמש יועץ בתחום ההדברה

