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Bu kitapçık, halkın zararlılarla kimyasal madde kullanmadan mücadele edebilmesi amacıyla
hazırlanmıştır. Kitapçıkta, evlerde zararlı mücadelesine yardımcı bazı karışımlar
anlatılmaktadır. Ucuz ve etkili yöntemlere odaklanılmıştır. Bu ucuz ve etkili yöntemler
sayesinde, gayrı resmi dükkânlardan satın alınan merdiven altı pestisitlerinin (ç.n. - ruhsatsız,
yasadışı pestisitler ya da ruhsatlı ama yasadışı biçimde ambalajından çıkarılıp küçük
miktarlarda ayrıca satılan pestisitler) kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. Çünkü bu pestisitler
yasadışıdır, yüksek düzeyde zehirlidir ve evlerde kullanıldığında ölümle sonuçlanabilir.
Burada tarif edeceğimiz karışımlar da ağız yoluyla tüketilmemeli ve kazaya yol açmamak için
çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
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Kitapçıkta bazı terimler kullanılmıştır.
Açıklamaları aşağıdadır:

Fısfıs şişesi: İçinde barındırdığı sıvıyı bir tetik ve püskürtücü
mekanizma ile çeşitli yüzeylere uygulamak için kullanılan şişe.
Dükkanlardan satın alınan standart fısfıs şişeleri genelde soldaki
çizimde görüldüğü gibidir. Eğer bunlar pahalıysa, bir içecek şişesinin
plastik kapağına küçük delikler açarak kendiniz evde de benzerini
yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız, şişeyi çocukların erişemeyeceği
yerde saklamayı ihmal etmeyin, çünkü şişede bir içecek olduğunu
düşünüp içmeye çalışabilirler.

Sodyum bikarbonat: Bazı karışımlarda sodyum bikarbonat
kullanılmaktadır. Bu, genelde hamur işlerinde kullanılan ‘‘kabartma
tozu’’ olarak da bilinmektedir. Sodyum bikarbonat, çok ince beyaz bir
toz formunadır.

Vazelin: Petrol bazlı bir üründür. Birçok dükkânda rahatlıkla bulunur.
Çeşitli markalar vardır. Yandaki resimde görüldüğü gibi.

Pudra şekeri: Hamur işlerinde ve glazür için sık sık kullanılan bir
üründür. Normal şekerden daha incedir. Herhangi bir süpermarkette
bulabilirsiniz.

Selobant ve koli bantı: Yapışkan bantlardır. Selobant şeffaftır
(soldaki) ve koli bantı (sağdaki) genelde gri veya siyah olup, çok
daha sağlamdır.

Okaliptüs yaprakları: Yaşadığınız yere göre çevrenizde birçok
okaliptüs ağacı vardır. Bu yapraklar, okaliptüs yağının etken
maddesini barındırır.



Sofra tuzu: Kaya tuzundan daha küçük kristaller halindedir ve suda
daha kolay çözünür.

Fesleğen yaprağı: Fesleğen veya ‘‘reyhan’’ adı verilen bitkinin
yapraklarıdır. Genelde yemeklerde kullanılır.

Maya: Genelde yemeklerde ve hamur işlerinde kullanılan bir fungus
(mantar) türüdür. Hamurun kabarmasını sağlar.

Limon suyu: Limonu sıkarak suyunu elde edebilirsiniz.

Gıdaya uygun diatom toprağı: Fosilleşmiş deniz canlılarından yapılan
ince bir tozdur. Yalnızca gıdaya uygun diatom toprağı kullanın.

Nim yağı: Tropikal ‘‘neem’’ ağacından elde edilen bir bitkisel yağdır.
Sarı veya kahverengi, sarımsak/kükürt kokusuna sahip doğal bir
pestisittir.

Limon çimeni yağı: Limon çimeni (citronella) veya limon otu gibi
bitkilerden elde edilen bir yağdır. Doğal bir böcek uzaklaştırıcıdır ve
güçlü bir limon/narenciye kokusu vardır.
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KARINCALAR

Karıncalarla mücadelede temizlik önerileri:

Karıncalarla mücadelenin en iyi yolu önlem almaktır! Karıncaların bir sorun haline
gelmesini önlemenin de birkaç yolu vardır:

● Karıncaların eve girdiği delikleri tıkamanın mümkün olup olmadığına bakın (ör.
duvarları onarın, delikler için çelik yünü kullanın).

● Tezgâhları, dolapların içini ve karıncaların eve girme ihtimali olan delikleri limon
suyuyla silin.

● Pencere pervazları ve kapı eşiklerine tarçın ve toz acı biber serpiştirin.

● Karıncalarla karşılaştığınız yerlere nane yaprakları veya karanfil tomurcukları koyun.
Artık kokmamaya başladıklarında ise yenileyin.

● Bir kaba su doldurun ve ortasına içinde şeker olan bir kâse koyun. Karıncalar şekere
ulaşmaya çalışırken suda takılacaktır.

● Yatak bazalarının ayaklarını içi su dolu kaplara yerleştirin. Böylece siz uyurken
karıncalar yatağa tırmanamayacaktır.

● Eğer dışarıda bir karınca yuvası bulursanız, bir acı biber karışımı hazırlayın:

o 2 - 4 adet acı biberi doğrayın, 1 litrelik bir kavanoza koyun ve üzerine sıcak su
ekleyin;

o 24 saat bekletin;

o Biberleri süzün ve karınca yuvasına boca edin.



Karınca Mücadelesi: SİRKE KARIŞIMI

Siyah Ev Karıncası Bahçe Karıncası Şeker Karıncası

KARINCALAR HAKKINDA:
Karıncalar birlikte yemek yer, böylece birçoğunu tek seferde hedef alabilirsiniz. Ayrıca
arkalarında bir ‘‘koku izi’’ bırakırlar, dolayısıyla bu karınca yollarını da temizlediğinize emin
olun.

İÇİNDEKİLER:
250 ml (1 su bardağı) Sirke (herhangi biri)
250 ml (1 su bardağı) Su
Toz Acı Biber (nane veya tarçın)

MALZEMELER:
Kap (herhangi bir kap olur)
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu

AMAÇ:
Sirke karışımı karıncaları öldürür ve koku izlerini yok eder.

Şu adımları takip ederek karıncalara karşı kendi karışımınızı
hazırlayabilirsiniz:

1. ADIM:
250 ml (1 su bardağı) su ile 250 ml (1 su bardağı) sirkeyi karıştırın. Karışımı
güçlendirmek için toz biber, nane veya tarçın da ekleyebilirsiniz.

2. ADIM:
Karışımı doğrudan karıncaların üzerine sıkın.

3. ADIM:
Ölü karıncaları nemli kağıt havluyla alın ve kapaklı bir çöp kutusuna atın.

4. ADIM: Karıncaların kokusunu ortadan kaldırmak için karışımı tezgâhlara
ve pencerelere de sıkın.



Karınca Mücadelesi: KARBONAT TUZAĞI

Siyah Ev Karıncası Bahçe Karıncası Şeker Karıncası

KARINCALAR HAKKINDA:
Eğer sigara içiyorsanız, bu karınca tuzağını hazırlarken mutlaka eldiven giyin çünkü
karıncalar tütün kokusunu alır ve tuzağa yaklaşmaz. Karıncalar sigara kokusunu sevmez.

İÇİNDEKİLER:
10 tatlı kaşığı Reçel veya Tatlı Şerbet
1 tatlı kaşığı Sodyum Bikarbonat

MALZEMELER:
Tatlı kaşığı
Nemli kağıt havlu
Plastik tabak

AMAÇ:
Bu tuzak karıncaları öldürür. Çocukların veya evcil hayvanların ulaşamayacağı yerde
saklayın.

Şu adımları takip ederek karıncalara karşı kendi karışımınızı hazırlayabilirsiniz:

1. ADIM:
10 tatlı kaşığı reçel veya şerbet ile 1 tatlı kaşığı sodyum bikarbonatı
karıştırın. İyice karışsın.

2. ADIM:
Birkaç kaşık karışımı plastik bir tabağa koyun ve karınca gördüğünüz
yere bırakın. Karıncalar taze yem sevdiği için sık sık yenileyin.

3. ADIM:
Ölü karıncaları nemli kağıt havluyla alın ve kapaklı bir çöp kutusuna atın.



Karınca Mücadelesi: DİATOM TOPRAĞI (KURU YÖNTEM)

Siyah Ev Karıncası Bahçe Karıncası Şeker Karıncası

KARINCALAR HAKKINDA:
Karıncalar birlikte yemek yer, böylece birçoğunu tek seferde hedef alabilirsiniz. Ayrıca
arkalarında bir ‘‘koku izi’’ bırakırlar, dolayısıyla bu karınca yollarını da temizlediğinize emin
olun.

İÇİNDEKİLER:
Gıdaya uygun toz diatom toprağı

MALZEMELER:
Şişe veya başka bir kap (delikli kapak)

AMAÇ:
Diatom toprağı karıncaları öldürür. Çocukların veya evcil hayvanların ulaşamayacağı
yerde saklayın.

Eğer köşelerde, çatlaklarda veya yerde karınca görürseniz, kuru yöntemi kullanın ve
şu adımları takip edin:

1. ADIM:
Evin içinde ve dışında, bahçede karınca gördüğünüz yerleri tespit
edin. Karıncaların eve girdiğini düşündüğünüz noktaları da
belirleyin. Çocukların veya evcil hayvanların temas edebileceği
yerlere diatom toprağı koymayın.

2. ADIM:
Bir miktar diatom toprağını boş bir şişe veya kaba koyun ve
kapağına da çiviyle delikler açın (tuzluk gibi). Bu tozu zemin ve
duvar birleşim yerlerine, köşelere, süpürgeliklerin arkasına ve
erişmesi zor her yere serpiştirin. Bahçede bitkilerin dibine veya
üzerine, ya da karınca faaliyeti gördüğünüz yerlere dökün. Kapı ve
pencere köşelerine de dikkatlice serpin.

Çok fazla dökmeyin ki karıncalar içinde yürüyebilsin; çok keskin
parçacıklardan oluştuğu için karıncalar yaralanacaktır. Şişenin
üzerine de etiket yapıştırın: ‘‘Diatom Toprağı: SOLUMAYIN!’’



3. ADIM:
Gözünüz tozu döktüğünüz yerlerde olsun ki karıncalar yol değiştirirse
fark edin. Bir ay kadar sonra bu noktaları bir bezle silin ve bezi çöpe
atın. Sonra tozu yeniden uygulayın.

DİKKAT: Diatom toprağı arılara zarar verebilir. O yüzden bu yöntemi bahçede kullanırken
uygulamayı gece geç saatlerde yapın ve çiçekli bitkilerden uzak durun.

DİKKAT: Diatom toprağı kullanırken her zaman bir maske veya kumaşla (ör. eşarp) ağzınızı
ve burnunuzu kapatın. Diatom tozunu solumayın veya yemeyin. Etrafta çocuklar varsa
kesinlikle uygulama yapmayın.



Karınca Mücadelesi: DİATOM TOPRAĞI (SULU YÖNTEM)

Siyah Ev Karıncası Bahçe Karıncası Şeker Karıncası

KARINCALAR HAKKINDA:
Karıncalar birlikte yemek yer, böylece birçoğunu tek seferde hedef alabilirsiniz. Ayrıca
arkalarında bir ‘‘koku izi’’ bırakırlar, dolayısıyla bu karınca yollarını da temizlediğinize emin
olun.

İÇİNDEKİLER:
Gıdaya uygun toz diatom toprağı
Su

MALZEMELER:
Çorba kaşığı
Fısfıs şişesi

AMAÇ:
Diatom toprağı karıncaları öldürür. Çocukların veya evcil hayvanların ulaşamayacağı
yerde saklayın.

Şu adımları takip ederek karıncaları yok edebilirsiniz:

1. ADIM:
Evin içinde ve dışında, bahçede karınca gördüğünüz yerleri
tespit edin. Karıncaların eve girdiğini düşündüğünüz noktaları da
belirleyin. Çocukların veya evcil hayvanların temas edebileceği
yerlere diatom toprağı koymayın.

2. ADIM:
Eğer geniş, düz alanlarda veya duvarlarda karınca görürseniz bu
yöntemi kullanabilirsiniz.

3. ADIM:
4-6 çorba kaşığı diatom toprağı tozunu bir fısfıs şişesine koyun.
Şişenin kalanını suyla doldurun ve iyice çalkalayın. Şişenin
üzerine de etiket yapıştırın: ‘‘Diatom Toprağı: SOLUMAYIN!’’



4. ADIM:
Kuru yüzeylere bir veya iki defa fısfıslayın. Suyun buharlaşmasını
bekleyin. Fısfısladığınız yerlerde ince bir tabaka oluştuğunu fark
edeceksiniz. Gözünüz tozu döktüğünüz yerlerde olsun ki
karıncalar yol değiştirirse bunu da fark edin. Bir ay kadar sonra
bu noktaları temizleyin ve yeniden uygulayın.

DİKKAT: Diatom toprağı arılara zarar verebilir. O yüzden bu yöntemi bahçede kullanırken
uygulamayı gece geç saatlerde yapın ve çiçekli bitkilerden uzak durun.

DİKKAT: Diatom toprağı kullanırken her zaman bir maske veya kumaşla (ör. eşarp) ağzınızı
ve burnunuzu kapatın. Diatom tozunu solumayın veya yemeyin. Etrafta çocuklar varsa
kesinlikle uygulama yapmayın.



Karınca Mücadelesi: NİM YAĞI ve SU KARIŞIMI

Siyah Ev Karıncası Bahçe Karıncası Şeker Karıncası

KARINCALAR HAKKINDA:
Karıncalar birlikte yemek yer, böylece birçoğunu tek seferde hedef alabilirsiniz. Ayrıca
arkalarında bir ‘‘koku izi’’ bırakırlar, dolayısıyla bu karınca yollarını da temizlediğinize emin
olun.

İÇİNDEKİLER:
1.5 tatlı kaşığı Nim Yağı
1 litre su
1 tatlı kaşığı Sıvı Bulaşık Deterjanı

MALZEMELER:
Tatlı kaşığı
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu

AMAÇ:
Nim yağı karıncaları öldürür. Çocukların veya evcil hayvanların ulaşamayacağı yerde
saklayın.

Şu adımları takip ederek karıncaları yok edebilirsiniz:

1. ADIM:
Bir litrelik fısfıs şişesine 1.5 tatlı kaşığı nim yağı, 1 tatlı kaşığı sıvı bulaşık
deterjanı ve 1 litre su ekleyip iyice çalkalayın. Fısfıs şişesine etiket
yapıştırın: ‘‘Nim Karışımı: YEMEYİN!’’

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLAYIN.

2. ADIM:
Karınca gördüğünüz her yere bu karışımdan fısfıslayın.

3. ADIM:
Ölü karıncaları nemli kağıt havluyla silin ve kapaklı bir çöp kutusuna atın.



DİKKAT: Nim yağı cildi ve gözleri tahriş edebilir. Nim yağı ağız yoluyla alınmamalıdır ve
çocuklar ile evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır. Hamileler nim yağı kullanmamalıdır.



Karınca Tuzakları: DİATOM TOPRAĞI

Siyah Ev Karıncası Bahçe Karıncası Şeker Karıncası

KARINCALAR HAKKINDA:
Eğer sigara içiyorsanız, bu karınca tuzağını hazırlarken mutlaka eldiven giyin çünkü
karıncalar tütün kokusunu alır ve tuzağa yaklaşmaz. Karıncalar sigara kokusunu sevmez.

İÇİNDEKİLER:
2 tatlı kaşığı gıdaya uygun diatom toprağı
750 ml (3 su bardağı) Su
250 ml (1 su bardağı) Toz Şeker

MALZEMELER:
6 adet kapaklı kavanoz
Kağıt bant
Pamuk / Sünger / Kağıt Havlu
Kap (herhangi bir kap olur)

AMAÇ:
Bu tuzakla karıncaları yakalayabilirsiniz.

Şu adımları takip ederek kendi karınca tuzağınızı yapabilirsiniz:

1. ADIM:
250 ml (1 su bardağı) şeker, 750 ml (3 su bardağı) su ve 2 tatlı kaşığı
gıdaya uygun diatom toprağını büyükçe bir kapta karıştırın.

2. ADIM:
Kavanozu bantla sarın ki karıncalar tırmanabilsin. Kapağa birkaç delik
açın. Kavanozu yarısına kadar pamuk parçalarıyla, sünger parçalarıyla
veya buruşturup top haline getireceğiniz kağıt havlu ya da tuvalet kağıdı
parçalarıyla doldurun.

3. ADIM:
Önceden hazırladığınız karışımı, içindeki malzemeler bu karışımı
tamamen emene kadar kavanoza boşaltın. (Kavanoz ebatına göre
değişse de yaklaşık yarım su bardağı kadar.) Kapaklarını sıkıca kapatın.



4. ADIM:
Karınca gördüğünüz yere bu kavanozları bırakın. Çocukların ve evcil
hayvanların bu tuzaklara erişemeyeceğine emin olun.

DİKKAT: Diatom toprağı kullanırken her zaman bir maske veya kumaşla (ör. eşarp) ağzınızı
ve burnunuzu kapatın. Diatom tozunu solumayın veya yemeyin. Etrafta çocuklar varsa
kesinlikle uygulama yapmayın.



TAHTA KURULARI

Tahta kurusu mücadelesinde temizlik önerileri:

Tahta kuruları, üzerinizde ve eşyalarınızın arasında saklanarak kolayca yer
değiştirebilir! Bavullarda, el çantalarında, ceketlerde, kutularda veya ayakkabılarda
saklanır, geceleri ortaya çıkarak sizi ısırır.

● İkinci el yatak şilte veya yatak almaktan kaçının.

● Eğer ikinci el yatak alıp eve getirecekseniz, önce siyah naylona sarın ve sıcak güneş
altında bir gün bekletin. Bu, tahta kurularını öldürecektir.

● Şilteyi fermuarlı bir alez veya kılıf ile kaplayın ama fermuar kenarlarında tahta
kurularının saklanabileceği kat yerleri olmasın.

● Kumaş döşemeleri olan ikinci el mobilya almaktan kaçının.

● Eğer ikinci el mobilya alacaksanız:

o Mobilyayı eve almadan önce sıcak havada ve güneş altında en az üç saat
bekletin. Mümkünse her bir mobilyayı ayrı ayrı siyah naylona sarın ki sıcaklık
daha da artsın.

o Mobilyayı okaliptüs veya lavanta yağıyla iyice ovalayın.

● Seyahat ediyorsanız, yattığınız yeri mutlaka kontrol edin, tahta kurusu olmasın.

● Eğer tahta kurusu olan bir yerde kaldığınızdan şüpheleniyorsanız, bavulunuzu eve
almadan önce siyah bir naylona sarıp güneşte bir gün bekletin. Sonra dışarıda
elektrikli süpürgeyle veya bezle etraflıca temizleyin.

● Eğer evinize tahta kurusu ısırıklarıyla gelen birisi varsa giysilerini kontrol edin çünkü
tahta kuruları giysilerin arasına saklanmayı sever. Giysileri hiç bekletmeden sıcak
suda yıkayın.

● Otelde veya başkalarının evinde kalıyorsanız, giysilerinizi ağzı kapalı naylon
torbalarda tutun.

● Etraftaki ıvır zıvırı ortadan kaldırın. Duvarlarda tahta kurularının saklanabileceği
eşyaları kaldırın.

● Eve getireceğiniz herhangi bir ikinci el ürünü eve almadan önce mutlaka tahta kurusu
var mı diye inceleyin; televizyon, bilgisayar, lamba, çamaşır makinesi gibi elektronik
eşyalar dahil.



Tahta Kurusu Mücadelesi: ŞİLTE

Tipik erkek ve dişi tahta kuruları

TAHTA KURUSU HAKKINDA:
Tahta kuruları, yemeden içmeden bir yıl yaşayabilir.
Tahta kuruları seyahat etmeyi sever ve iyi otostopçulardır.

MALZEMELER:
Sodyum bikarbonat
Güneşli bir açık alan
Büyük naylon torba

AMAÇ:
Tahta kurusu istilasını önlemek.

Şu adımları takip ederek tahta kurularıyla mücadele edebilirsiniz:

1. ADIM:
Tahta kurularının nereye saklandığını bulun; genelde şiltelerde
yaşarlar.

2. ADIM:
Tahta kurusu bulursanız, şilteyi naylon ile sarın. Siyah renk en
iyisidir. Her tarafını iyi kapatın. (Evde naylon yoksa, edinene
kadar şiltenin her yerine sodyum bikarbonat serpiştirin.)

3. ADIM:
Naylona sarılı şilteyi 3-8 saat dışarıda, güneş altında bırakın. Ne
kadar uzun kalırsa o kadar iyi olur.

4. ADIM: Tahta kurularının yatağınıza yeniden gelmemesi için
naylon bir yıl boyunca şileye sarılı kalsın. Çünkü tahta kuruları
yemek ve su olmadan bir yıl yaşayabilir.



Tahta Kurusu Mücadelesi: ÖNLEM

Tipik erkek ve dişi tahta kuruları

TAHTA KURUSU HAKKINDA:
Tahta kuruları, yemek ve su olmadan bir yıl yaşayabilir.

İÇİNDEKİLER:
Sabun
Su
Vazelin
Sıcak Su

MALZEMELER:
4 adet konserve kutusu (bazanın ayaklarından büyük olmalı)

AMAÇ:
Tahta kurusu istilasını önlemek. Tahta kurularının yatağınıza girmesini engellemenin üç farklı
yolu vardır.

Şu adımları takip ederek tahta kurularıyla mücadele edebilirsiniz:

İLK YÖNTEM
SABUNLU SU: Dört adet konserve kutusu bulun. Biraz suyla
sabun karıştırın. Kutuları sabunlu suyla doldurun. Yatağınızın
ayaklarını bu sabunlu su dolu bu kutuların içine yerleştirin.

İKİNCİ YÖNTEM
VAZELİN: Yatağınızın ayaklarına bolca vazelin sürün.
Azalınca yeniden sürün.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM
YATAK KONUMU VE HİJYEN: Yatağınızı duvarlardan
uzaklaştırın ki tahta kuruları tırmanamasın. Çarşaf, yorgan,
kılıf ve diğer yatak örtülerini düzenli olarak sıcak suyla

yıkayın.



Tahta Kurusu Mücadelesi: MAYA ve ŞEKER TUZAĞI

Tipik erkek ve dişi tahta kuruları

TAHTA KURUSU HAKKINDA:
Tahta kuruları, yemek ve su olmadan bir yıl yaşayabilir.

İÇİNDEKİLER:
250 ml (1 su bardağı) Şeker
1 litre Su
1/2 (yarım) tatlı kaşığı Maya

MALZEMELER:
2 litrelik plastik şişe
Bir rulo kağıt havlu
Bant
Makas

AMAÇ:
Tahta kuruları karbondioksit sever. Maya ile şeker karıştırırsanız ortaya karbondioksit çıkar.
Bu sayede tahta kurularını tuzağa düşürüp öldürebilirsiniz.

Şu adımları takip ederek bir tuzak hazırlayıp tahta kurularını yakalayabilirsiniz:

1. ADIM:
250 ml (bir su bardağı) şeker ile bir litre ılık suyu
karıştırın. Şeker iyice eridikten sonra ½ (yarım) tatlı
kaşığı maya ekleyin. Karışım köpürmeye başlayacak.

2. ADIM:
2 litrelik plastik şişenin tepesini resimde (a) görüldüğü
gibi kesin. Kestiğiniz üst kısmı ters çevirip, alt kısmın için
baş aşağı yerleştirin (b).



3. ADIM:
Şişeyi kağıt havluyla sarıp bantlayın, böylece tahta kuruları
şişenin içine tırmanabilir. Kağıt havlunun altında ve üstünde
kalan fazlalıkları kesin. Üst kısmın bir miktar taşmasında
sakınca yok.

4. ADIM:
Kağıt havlunun üst kısmını şişenin içine doğru katlayın.

5. ADIM:
Şişenin dibine, baş aşağı yerleştirdiğiniz üst kısımdan içeri
biraz toz şeker dökün (1/4 su bardağı kadar). Sonra,
1. ADIM’da hazırladığınız şekerli su-maya karışımını şişeye
dökün (dibe döktüğünüz şekerin üzerini 8 cm kadar
geçecek gibi).

6. ADIM:
Hazırladığınız tuzağı yatağın yakınına, ama çarpıp
dökmeyeceğiniz bir yere yerleştirin.



Tahta Kurusu Mücadelesi: NİM YAĞI ve SUYLA YAPILAN KAÇIRICI

Tipik erkek ve dişi tahta kuruları

TAHTA KURUSU HAKKINDA:
Tahta kuruları, yemek ve su olmadan bir yıl yaşayabilir.

İÇİNDEKİLER:
1 tatlı kaşığı Nim Yağı
250 ml (1 su bardağı) Su

MALZEMELER:
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu
Naylon poşet

AMAÇ:
Nim yağı ile hazırlayacağınız kaçırıcı, tahta kurularını uzak tutmanıza yardım eder.

Şu adımları takip ederek tahta kurularını önleyebilirsiniz:

1. ADIM:
1 tatlı kaşığı nim yağını, 250 ml (bir su bardağı) su ile birlikte bir fısfıs
şişesine koyun ve karıştırın. Şişeyi etiketleyin: ‘‘Nim YAĞI: İÇMEYİN!’’

2. ADIM:
Karışımı şilteye ve tahta kuru gördüğünüz diğer her yere fısfıslayın.
Özellikle duvarların zeminle birleştiği köşelere. Yatağa yatmadan önce
tamamen kurumasını bekleyin.

3. ADIM:
Gördüğünüz ölü tahta kurularını nemli bir kağıt havlu ile temizleyin
kapaklı bir çöp kutusuna atın.



DİKKAT: Nim yağı cildi ve gözleri tahriş edebilir. Nim yağı ağız yoluyla alınmamalıdır ve
çocuklar ile evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır. Hamileler nim yağı kullanmamalıdır.



Tahta Kurusu Mücadelesi: DİATOM TOPRAĞI

Tipik erkek ve dişi tahta kuruları

TAHTA KURUSU HAKKINDA:
Tahta kuruları, yemek ve su olmadan bir yıl yaşayabilir.

İÇİNDEKİLER:
Gıdaya uygun diatom toprağı

MALZEMELER:
Şişe
Nemli bez

AMAÇ:
Diatom toprağı tahta kurularını uzak tutmak için kullanılır. Çocukların ve evcil hayvanların
erişemeyeceği yerde saklayın.

Şu adımları takip ederek tahta kurularını uzak tutabilirsiniz:

1. ADIM:
Tahta kurusu olan yerleri belirleyin ve çocukların veya evcil
hayvanların diatom toprağı ile temas edebileceği yerlerde
kullanmayın.

2. ADIM:
Bir şişenin veya kavanozun içine bir miktar diatom toprağı
koyun ve kapağına delikler açın. Şişeyi etiketlemeyi
unutmayın: ‘‘Diatom Toprağı: SOLUMAYIN!’’ Bu tozu küflü
yerlere, çekmecelere, çatlaklara veya boşluklara, beyaz
eşyaların arkasına, pencere pervazlarına ve süpürgeliklere
serpiştirin.



3. ADIM:
Mobilyaların, halıların ve şiltelerin üzerine de ince bir
katman halinde diatom toprağı serpiştirin.

4. ADIM:
2-3 hafta sonra bu alanları nemli bir bezle silin ve geriye
kalan tozu temizleyin. Gerekirse yeniden uygulayın.

DİKKAT: Diatom toprağı kullanırken her zaman bir maske veya kumaşla (ör. eşarp) ağzınızı
ve burnunuzu kapatın. Diatom tozunu solumayın veya yemeyin. Etrafta çocuklar varsa
kesinlikle uygulama yapmayın.



HAMAM BÖCEKLERİ

Hamam böceği mücadelesinde temizlik önerileri:

Hamam böceklerinin eve girmesini önlemek kolay, eve girdikten sonra onlardan kurtulmak ise
çok daha zordur!

● Tezgâhları temiz tutun. Sabunlu suyla kırıntıları temizleyin, özellikle de gece
yatmadan önce.

● Dolapların içini temiz tutun. Sabunlu suyla kırıntıları temizleyin.

● Hamam böcekleri İngiliz nanesini sevmez. İngiliz nanesi yapraklarını veya yağını
beyaz sirke ile karıştırın ve tezgahlar ile dolapları bu karışımla düzenli olarak
temizleyin.

● Hamam böcekleri, ekmek kızartma makinesi veya elektrikli su ısıtıcısı gibi mutfak
cihazlarının altına saklanabilir. Bütün mutfak aletlerini düzenli olarak temizleyin.

● Evin tek bir alanında yemek yemeye özen gösterin.

● Mutfak zeminini her gece yatmadan önce temizleyin, kırıntılardan kurtulun.



Hamam Böceği Mücadelesi: ŞEKER VE KARBONAT KARIŞIMI

Kalorifer (Alman) Hamam Böceği Şark Hamam Böceği Amerikan Hamam Böceği

HAMAM BÖCEĞİ HAKKINDA:
Hamam böcekleri karanlık ve sıkışık yerleri sever. Bazıları tatlılara gelir, bazıları ise dökülen
et ve yağı sever. Hazırladığınız tuzakları düzenli olarak kontrol edin ve neyi sevdiklerini
öğrenin.

İÇİNDEKİLER:
2 tatlı kaşığı Pudra Şekeri
2 tatlı kaşığı Sodyum bikarbonat

MALZEMELER:
Tatlı kaşığı
Plastik tabak
Naylon poşet

AMAÇ:
Bu karışım, hamam böceklerini öldürmek içindir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak
tutun.

Şu adımları takip ederek hamam böcekleriyle mücadele için karışım hazırlayabilirsiniz:

1. ADIM:
2 tatlı kaşığı pudra şekerini 2 tatlı kaşığı sodyum bikarbonat ile karıştırın
ve plastik bir tabağın üzerine dökün.

2. ADIM:
Bu tabağı beyaz eşyaların ve dolapların arkasına, hamam böceklerinin
yaşadığı yerlere bırakın. Çocukların ve evcil hayvanların
yaklaşmayacağına emin olun.

3. ADIM:
Karışım sertleştiği zaman alın ve yenisini hazırlayın. Eski karışımı, ölü
hamam böceklerini ve plastik tabakları bir naylon torbaya koyun ve
kapaklı bir çöp kovasına atın.



Hamam Böceği Mücadelesi: FISTIK EZMESİ TUZAĞI

Kalorifer (Alman) Hamam Böceği Şark Hamam Böceği Amerikan Hamam Böceği

HAMAM BÖCEĞİ HAKKINDA:
Hamam böcekleri karanlık ve sıkışık yerleri sever. Bazıları tatlılara gelir, bazıları ise dökülen
et ve yağı sever. Hazırladığınız tuzakları düzenli olarak kontrol edin ve neyi sevdiklerini
öğrenin.

İÇİNDEKİLER:
Fıstık ezmesi (yer fıstığı)

MALZEMELER:
Selobant veya çift taraflı bant
Kibrit kutusu
Naylon poşet

AMAÇ:
Bu karışım, hamam böceklerini öldürmek içindir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak
tutun.

Şu adımları takip ederek hamam böcekleriyle mücadele için tuzak hazırlayabilirsiniz:

1. ADIM:
Selobant veya diğer bir yapışkan banttan küçük parçalar kesin.

2. ADIM:
Bantın yapışkan yüzeyine bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi sürün ve
plastik bir tabağa koyun. Hamam böceği gördüğünüz yerlere bırakın.
Yapışkan bantın üzeri hamam böcekleriyle dolduğu zaman alın ve
yenisini hazırlayın.

3. ADIM:
Ölü hamam böcekleri ve bantı naylon poşete atın ve bunu da kapaklı
bir çöp kovasına atın.



Hamam Böceği Mücadelesi: DİATOM TOPRAĞI

Kalorifer (Alman) Hamam Böceği Şark Hamam Böceği Amerikan Hamam Böceği

HAMAM BÖCEĞİ HAKKINDA:
Hamam böcekleri karanlık ve sıkışık yerleri sever, bu yüzden mücadele ederken duvarlardaki
ve dolaplardaki boşlukları, çekmeceleri ve lavabolar ile eviyelerin altındaki boşlukları
unutmayın.

İÇİNDEKİLER:
Gıdaya uygun diatom toprağı

MALZEMELER:
Kapaklı bir şişe
Süpürge

AMAÇ:
Diatom toprağı, hamam böceklerini öldürmek içindir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak
tutun.

Şu adımları takip ederek hamam böceklerini öldürebilirsiniz:

1. ADIM:
Diatom toprağını kullanmadan önce bütün evi tamamen
temizleyin ve zeminlerin, duvar boşluklarının, dolaplar ve diğer
depolama alanlarının kuruduğuna emin olun.

2. ADIM:
Bir miktar diatom toprağını boş bir şişeye dökün ve kapağına
çiviyle delikler açın. Bunu yüzeylere hafifçe serpiştirin ama
çocukların ve evcil hayvanların temas edebileceği yerlerden
kaçının. Hamam böcekleri, kalın bir diatom toprağı katmanının
üzerinde yürüyemezler, bu yüzden yalnızca ince bir katman
dökün. Eğer şişeyi saklayacaksanız üzerini etiketleyin:
‘‘Diatom Toprağı: SOLUMAYIN!’’

3. ADIM: Hamam böceği sorunu çözülene kadar tozu
temizlemeyin. Gerekirse daha fazla toz ekleyebilirsiniz.



4. ADIM:
Ölü hamam böceklerini ve eski diatom toprağını süpürün ve
kapaklı bir çöp kovasına atın.

DİKKAT: Diatom toprağı kullanırken her zaman bir maske veya kumaşla (ör. eşarp) ağzınızı
ve burnunuzu kapatın. Diatom tozunu solumayın veya yemeyin. Etrafta çocuklar varsa
kesinlikle uygulama yapmayın.



Hamam Böceği Mücadelesi: NİM YAĞI ve SU KARIŞIMI

Kalorifer (Alman) Hamam Böceği Şark Hamam Böceği Amerikan Hamam Böceği

HAMAM BÖCEĞİ HAKKINDA:
Hamam böcekleri karanlık ve sıkışık yerleri sever, bu yüzden mücadele ederken duvarlardaki
ve dolaplardaki boşlukları, çekmeceleri ve lavabolar ile eviyelerin altındaki boşlukları
unutmayın.

İÇİNDEKİLER:
1 tatlı kaşığı Nim yağı
250 ml (bir su bardağı) Su

MALZEMELER:
Tatlı kaşığı
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu

AMAÇ:
Bu karışım, hamam böceklerini uzak tutmak içindir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan
uzak tutun.

Şu adımları takip ederek hamam böceklerini öldürebilirsiniz:

1. ADIM:
1 tatlı kaşığı nim yağı ile 250 ml (bir su bardağı) suyu fısfıs şişesinde
karıştırın.

2. ADIM:
Şişeyi etiketleyin: ‘’Nim Yağı: İÇMEYİN!’’

3. ADIM:
Hamam böceği gördüğünüz yerlere bu karışımı fısfıslayın.

4. ADIM:
Ölü hamam böceklerini nemli bir kağıt havluyla temizleyin ve kapaklı bir
çöp kovasına atın.



DİKKAT: Nim yağı cildi ve gözleri tahriş edebilir. Nim yağı ağız yoluyla alınmamalıdır ve
çocuklar ile evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır. Hamileler nim yağı kullanmamalıdır.



PİRELER
Pirelerle mücadelede temizlik önerileri:

Pireler uçamaz, ama besin kaynakları arasında zıplayabilir (ör. hayvandan insana, insandan
hayvana).

● Elektrikli süpürge kullanırsanız, torbasını her kullanımdan sonra değiştirin.

● Yerleri sık sık süpürün veya paspaslayın.

● Evcil hayvanları evin dışında her gün fırçalayın ve pire yumurtalarını temizleyin.

● Halı ve kilimleri evin dışında sık sık silkeleyin ve/veya elektrikli süpürgeyle temizleyin.

● Evcil hayvanların yatağını haftada en az bir kere yıkayın.

● Sokak köpekleri ve kedilerinin eve ya da bahçeye girmesine müsaade etmeyin.



Pire Mücadelesi: OKALİPTÜSLÜ KAÇIRICI

Kedi Piresi Köpek Piresi Kuş Piresi

PİRELER HAKKINDA:
Dişi pireler insanların veya hayvanların üzerine günde 30-50 adet yumurta bırakabilir ve
bunların büyük bir kısmı yere düşerek halılar, kilimler, mobilyalar veya evcil hayvan
döşeklerine yerleşir.

İÇİNDEKİLER:
20 adet Okaliptüs yaprağı
1 Lt. Su

MALZEMELER:
Tencere
Ocak
Fısfıs şişesi veya sünger

AMAÇ:
Bu okaliptüs karışımı pireleri uzak tutmanıza yardımcı olur.

Şu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve pirelerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
20 adet taze okaliptüs yaprağını bir tencereye koyun ve üzerine 1 Lt.
su ekleyin. Yaprakları on dakika boyunca haşlayın ve soğumaya
bırakın.

2. ADIM:
Yaprakları süzün ve suyunu bir fısfıs şişesine veya geniş ağızlı bir
kaba aktarın.

3. ADIM:
Okaliptüs suyunu hayvanların üzerine veya uyudukları yere
fısfıslayın. Sünger kullanarak da uygulayabilirsiniz.



Pire Mücadelesi: LİMONLU KAÇIRICI

Kedi Piresi Köpek Piresi Kuş Piresi

PİRELER HAKKINDA:
Dişi pireler insanların veya hayvanların üzerine günde 30-50 adet yumurta bırakabilir ve
bunların büyük bir kısmı yere düşerek halılar, kilimler, mobilyalar veya evcil hayvan
döşeklerine yerleşir.

İÇİNDEKİLER:
2 adet Limon
1 Lt. Su

MALZEMELER:
Tencere
Ocak
Fısfıs şişesi veya sünger

AMAÇ:
Bu limon karışımı pireleri uzak tutmanıza yardımcı olur.

Şu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve pirelerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
2 adet büyükçe limonun kabuklarını soyun.

2. ADIM:
Limon kabuklarını bir tencereye koyun ve üzerine 1 Lt. su ekleyin.
Kabukları on dakika boyunca haşlayın ve soğumaya bırakın.

3. ADIM:
Kabukları süzün ve suyunu bir fısfıs şişesine veya geniş ağızlı bir kaba
aktarın.

4. ADIM: Bu suyu hayvanların üzerine veya uyudukları yere fısfıslayın.
Sünger kullanarak da uygulayabilirsiniz.



Pire Mücadelesi: TUZLU KAÇIRICI

Kedi Piresi Köpek Piresi Kuş Piresi

PİRELER HAKKINDA:
Dişi pireler insanların veya hayvanların üzerine günde 30-50 adet yumurta bırakabilir ve
bunların büyük bir kısmı yere düşerek halılar, kilimler, mobilyalar veya evcil hayvan
döşeklerine yerleşir.

İÇİNDEKİLER:
Sofra Tuzu
Su

MALZEMELER:
Fırça ve faraş

AMAÇ:
Bu tuz karışımı pireleri uzak tutmanıza yardımcı olur.

Şu adımları takip ederek kendi kaçırıcınızı hazırlayabilir ve pirelerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
Evde pire gördüğünüz yerlere, masaların altına, koltuk
minderlerine, halılara, kilimlere veya dışarıya kalınca bir
katman halinde tuz serpin.

2. ADIM:
Tuzu gece boyunca veya en az 8 saat bırakın.

3. ADIM:
Tuzu süpürün ve çöpe atın.



EVCİL HAYVANLAR İÇİN:
1 ölçek tuz ve 10 ölçek su ile bir karışım hazırlayın ve bir
leğene dökün. (Evcil hayvanınız büyükse, doğrudan üzerine
de dökebilirsiniz.) Evcil hayvanınızı bu suyla iyice ıslatın ama
gözlerine veya kulaklarına kaçmamasına dikkat edin. Önce
ılık suyla, sonra da serin suyla durulayın.

EVCİL HAYVANINIZ ÇOK FAZLA PİRE TAŞIYORSA:

Hayvanın tüylerini doğrudan tuzla ve nazikçe ovalayın, 2 saat
bekletin. Sonra tüyleri iyice fırçalayarak tuzları dökün ve
tüylerini ılık suyla iyice durulayın. Eğer pireler yeniden gelirse,
aynı işlemi 10 gün sonra yineleyin.



Pire Mücadelesi: DİATOM TOPRAĞIYLA YAPILAN KAÇIRICI

Kedi Piresi Köpek Piresi Kuş Piresi

PİRELER HAKKINDA:
Dişi pireler insanların veya hayvanların üzerine günde 30-50 adet yumurta bırakabilir ve
bunların büyük bir kısmı yere düşerek halılar, kilimler, mobilyalar veya evcil hayvan
döşeklerine yerleşir.

İÇİNDEKİLER:
Gıdaya uygun diatom toprağı

MALZEMELER:
Kapaklı bir şişe veya kavanoz
Nemli bez
Fırça

AMAÇ:
Diatom toprağı pireleri uzak tutar. Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerde
saklayın.

Şu adımları takip ederek kendi pirelerle mücadele edebilirsiniz:

1. ADIM:
Diatom toprağını kullanmadan önce bütün evi iyice temizleyin.

2. ADIM:
Bir miktar diatom toprağını boş bir şişe veya kaba koyun ve
kapağına da çiviyle delikler açın (tuzluk gibi). Şişenin üzerine de
etiket yapıştırın: ‘‘Diatom Toprağı: SOLUMAYIN!’’ Bu tozu
kumaşların, halıların, çarşafların, yorganların, battaniyelerin ve
mobilyaların üzerine serpin. Evcil hayvanınız varsa, zaman
geçirdikleri yerlere, yataklarına, kulübelerine, yastık veya örtülere
de dökün.

3. ADIM:
4-5 gün sonra, toz serptiğiniz bütün kumaş malzemeleri yıkayın.
Mobilyaların üzerini nemli bezle silin. Evcil hayvanınız varsa,



zaman geçirdikleri yerlere, yataklarına, kulübelerine, yastık veya örtülerine döktüğünüz tozu
da temizleyin. Hayvanları yıkayın ve fırçalayın.

4. ADIM:
Pirelerden kurtulana kadar tekrar tekrar uygulayın. Bu toz, pireleri
uzak tutmanıza yardım edecektir.

DİKKAT: Diatom toprağı arılara zarar verebilir. O yüzden bu yöntemi bahçede kullanırken
uygulamayı gece geç saatlerde yapın ve çiçekli bitkilerden uzak durun.

DİKKAT: Diatom toprağı kullanırken her zaman bir maske veya kumaşla (ör. eşarp) ağzınızı
ve burnunuzu kapatın. Diatom tozunu solumayın veya yemeyin. Etrafta çocuklar varsa
kesinlikle uygulama yapmayın.



Pire Mücadelesi: NİM YAĞI ve SU KARIŞIMI

Kedi Piresi Köpek Piresi Kuş Piresi

PİRELER HAKKINDA:
Dişi pireler insanların veya hayvanların üzerine günde 30-50 adet yumurta bırakabilir ve
bunların büyük bir kısmı yere düşerek halılar, kilimler, mobilyalar veya evcil hayvan
döşeklerine yerleşir.

İÇİNDEKİLER:
1 tatlı kaşığı Nim yağı
250 ml (bir su bardağı) Su

MALZEMELER:
Tatlı kaşığı
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu

AMAÇ:
Bu karışım, pireleri uzak tutmak içindir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

Şu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve pirelerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
1 tatlı kaşığı nim yağı ile 250 ml (bir su bardağı) suyu fısfıs şişesinde
karıştırın. Şişeyi etiketleyin: ‘’Nim Yağı: İÇMEYİN!’’

2. ADIM:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

3. ADIM:
Pire gördüğünüz yerlere bu karışımı fısfıslayın.

4. ADIM:
Ölü pireleri nemli bir kağıt havluyla temizleyin ve kapaklı bir çöp kovasına
atın.



DİKKAT: Nim yağı cildi ve gözleri tahriş edebilir. Nim yağı ağız yoluyla alınmamalıdır ve
çocuklar ile evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır. Hamileler nim yağı kullanmamalıdır.



SİNEKLER
Sineklerle mücadelede temizlik önerileri:

Sinekleri önlemek için:

● Gıdalarınızın üzerini hiçbir zaman açık bırakmayın. Yemeklerinizi kapaklı kutularda
tutun veya tabakların üzerini tülbentle örtün.

● Zemindeki yemek kırıntılarını sık sık süpürün.

● Çöp kovanızın kapağı kapalı olsun.

● Çöp kovanızın için haftada bir defa sirke veya başka bir temizlik malzemesiyle
temizleyin.

● Evin içindeki veya dışındaki lavabo giderlerini temiz tutun.



Sineklerle Mücadele: YAPIŞKAN TUZAK

Kara Sinek Kurt Sineği

SİNEKLER HAKKINDA:
Sinekler, gıda artıkları ve atıklarıyla beslenir, ishal ve göz enfeksiyonu gibi hastalıkları bu
şekilde yayar.

MALZEMELER:
Sinek tuzağı (yapışkan bant)
Naylon poşet

AMAÇ:
Bu yapışkan bantla sinekleri yakalayabilirsiniz.

Şu adımları takip ederek kendi tuzağınızı hazırlayabilir ve sineklerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
Kutuyu açın ve bantı çıkarın.

2. ADIM:
İpi tutun ve bantı yavaşça çekerken kutuyu da saat yönünün
tersine döndürün. Kapağı çıkacaktır.

3. ADIM:
Kapaktaki raptiyeyi çıkarın ve bununla bantı bir yere asın. Kapağı
çöpe atın.



4. ADIM:
Bantı kutusundan tamamen çıkarın veya bantın ucundan sarkacak
şekilde bırakın. Raptiye ile evde yüksek bir yere asın.

5. ADIM:
Bantın üzeri sineklerle dolduğunda çıkarın ve naylon poşete
koyun. Poşeti kapaklı bir çöp kovasına atın. Bant yapışkandır,
dikkat edin. Dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.



Sineklerle Mücadele: SİRKE KARIŞIMI

Kara Sinek Kurt Sineği

SİNEKLER HAKKINDA:
Sinekler, gıda artıkları ve atıklarıyla beslenir, ishal ve göz enfeksiyonu gibi hastalıkları bu
şekilde yayar.

İÇİNDEKİLER:
250 ml (1 su bardağı) Sirke (herhangi bir çeşit)
250 ml (1 su bardağı) Su

MALZEMELER:
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu
Naylon poşet

AMAÇ:
Bu sirke-su karışımı sinekleri uzak tutar. Limon kabukları (pencere ve kapıların üzerine
asabilirsiniz) ve öz yağlar ile birlikte kullanarak veya evin etrafına limon çimeni, ıtır, kadife,
nane, limon otu gibi bitkiler dikerek etkisini artırabilirsiniz.

Şu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve sineklerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
250 ml (1 su bardağı) sirke ile 250 ml (1 su bardağı) suyu karıştırın ve
fısfıs şişesine doldurun.

2. ADIM:
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Pencere pervazlarına veya sinek
gördüğünüz diğer yerlere fısfıslayın.

3. ADIM:
Ölü sinekleri nemli kağıt havluyla alın, naylon poşete koyun ve kapaklı bir
çöp kovasına atın.



Sineklerle Mücadele: ŞİŞE TUZAĞI

Kara Sinek Kurt Sineği

SİNEKLER HAKKINDA:
Sinekler, gıda artıkları ve atıklarıyla beslenir, ishal ve göz enfeksiyonu gibi hastalıkları bu
şekilde yayar.

İÇİNDEKİLER:
Bozuk gıda; örneğin çürümüş patates veya et

MALZEMELER:
2 Litrelik pet şişe
Bıçak
Koli bantı
İp
Naylon poşet

AMAÇ:
Bu tuzağa yakalanan sinekler açlıktan ölür.

Şu adımları takip ederek kendi tuzağınızı hazırlayabilir ve sineklerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
2 litrelik boş bir pet şişeyi kesin. Tabanı, üstünden biraz daha büyük olsun.

2. ADIM:
Alt parçanın içine birkaç parça çürümüş gıda, örneğin patates veya et atın.

3. ADIM:
Kestiğiniz üst parçayı ters çevirip baş aşağı olacak biçimde alt parçanın
üzerine oturtun.



4. ADIM:
İki parçayı birbirine bantlayın ki oynamasın. Üst kısmın iki yanından
delik açın ve bir miktar ip ile dışarıya asın.

5. ADIM:
Tuzak dolduğunda veya dayanılamayacak kadar kötü koktuğunda bir
naylon torbaya koyun ve kapaklı bir çöp kovasına atın.

DİKKAT: Bu tuzak daha fazla sinek de çekebilir. Bu yüzden yalnızca ciddi bir sinek sorunu
yaşıyorsanız kullanın. Eğer az sayıda sinekle mücadele ediyorsanız, bu tuzak etraftan daha
fazla sineği kendine çekebilir.



Sinek Larvası (Kurtçuk) Mücadelesi: FESLEĞENLİ KAÇIRICI

Kurtçuk (sinek larvası)

SİNEKLER HAKKINDA:
Sinekler, gıda artıkları ve atıklarıyla beslenir, ishal ve göz enfeksiyonu gibi hastalıkları bu
şekilde yayar.

İÇİNDEKİLER:
20-40 adet Fesleğen yaprağı
Su

MALZEMELER:
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu
Naylon poşet

AMAÇ:
Fesleğenli karışım, sinek larvalarını uzak tutar.

Şu adımları takip ederek kendi kaçırıcınızı hazırlayabilir ve sinek larvalarıyla
mücadelede kullanabilirsiniz:

1. ADIM:
20-40 adet fesleğen yaprağın 24 saat boyunca sıcak suda bekletin.

2. ADIM:
Yaprakları süzün ve suyu fısfıs şişesine doldurun.

3. ADIM:
Fesleğen suyunu kurtçukların üzerine ve çöp kutularının içine
fısfıslayın. Ölü kurtçukları nemli kağıt havluyla alın, naylon poşete
koyun ve kapaklı bir çöp kovasına atın.



Sineklerle Mücadele: NİM YAĞI ve SU KARIŞIMI

Kara Sinek Kurt Sineği

SİNEKLER HAKKINDA:
Sinekler, gıda artıkları ve atıklarıyla beslenir, ishal ve göz enfeksiyonu gibi hastalıkları bu
şekilde yayar.

İÇİNDEKİLER:
1 tatlı kaşığı Nim yağı
1 tatlı kaşığı Su

MALZEMELER:
Fısfıs şişesi

AMAÇ:
Bu karışım, sinekleri uzak tutmak içindir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

Şu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve sineklerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
1 tatlı kaşığı nim yağı ile 1 tatlı kaşığı suyu fısfıs şişesinde karıştırın.

2. ADIM:
Şişeyi etiketleyin: ‘’Nim Yağı: İÇMEYİN!’’ Çocukların erişemeyeceği yerde
saklayın.

3. ADIM:
Üzerinde sinek gördüğünüz mobilyalara, zeminlere ve diğer yerlere
fısfıslayın.

4. ADIM:
Ölü sinekleri nemli bir bezle temizleyin ve kapaklı bir çöp kovasına atın.

DİKKAT: Nim yağı cildi ve gözleri tahriş edebilir. Nim yağı ağız yoluyla alınmamalıdır ve
çocuklar ile evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır. Hamileler nim yağı kullanmamalıdır.



SİVRİSİNEKLER
Sivrisinek mücadelesinde temizlik önerileri:

Sivrisinekleri önlemek için:

● Etrafta durgun su bırakmayın. Kapları, kovaları, oyuncakları, su kaplarını, vb.
mümkün olduğunca ters çevirin.

● Etrafta durgun su olup olmadığını devamlı kontrol edin, varsa kurtulun.

● Evcil hayvanların içme suyunu günlük olarak yenileyin.

● Dökülen yaprakları tırmıkla toplayın. Kıvrılmış bir kuru yaprak, sivri sinek
yumurtalarına yetecek miktarda su tutabilir.

● Yağmur oluklarını kontrol edin ve düzenli olarak temizleyin.

● Bahçenizde su toplayabilecek tüm çukurları doldurun.

● Bahçenizde veya evinizdeki saksılarda sivrisinek uzaklaştırıcı bitkiler yetiştirin. Limon
kekiği gibi narenciye kokulu bitkiler (ör. limon çimeni, limon otu), lavanta, nane, kadife,
biberiye, vb. Bu bitkileri düzenli ovalayarak kokularını salmalarını sağlayın.



Sivrisinek Mücadelesi: MAYA TUZAĞI

Anofel Aedes (Kaplan) Sivrisineği Culex Sivrisineği

SİVRİSİNEKLER HAKKINDA:
Sivrisinekler, evin etrafındaki durgun suları sever çünkü burada ürerler. 3 cm durgun su,
üremeleri için yeterlidir.

İÇİNDEKİLER:
125 ml (yarım su bardağı) Esmer şeker
125 ml (yarım su bardağı) Kaynar su
1 tatlı kaşığı Kuru Maya

MALZEMELER:
1 veya 2 Litrelik plastik şişe
Koli bantı
Makas

AMAÇ:
Bu tuzak, sivrisinekleri öldürmenizi sağlar.

Şu adımları takip ederek bir tuzak hazırlayıp sivrisinekleri yakalayabilirsiniz:

1. ADIM:
1 veya 2 litrelik bir plastik şişeyi alt kısmı biraz daha büyük olacak
şekilde ikiye bölün.

2. ADIM:
125 ml (yarım su bardağı) esmer şekeri, 125 ml (yarım su bardağı)
kaynar suda çözdürerek bir şerbet hazırlayın. Soğumaya bırakın.

3. ADIM:
Şerbeti, kestiğiniz plastik şişenin alt kısmına dökün.



4. ADIM:
1 tatlı kaşığı kuru mayayı şerbetin üzerine serpiştirin ama
KARIŞTIRMAYIN. Maya, şerbetin üzerinde yüzmeli.

5. ADIM:
Kestiğiniz şişenin üst kısmında kalan kapağı çıkarın, baş aşağı
çevirerek alt parçanın üzerine oturtun. İki parçayı birbirine bantlayın.
Kapak kısmının şerbete değmediğine emin olun. İki adet delik açarak
bir iple dışarıya asın.

6. ADIM:
Tuzağı, sivrisineklerin çok olduğu bir noktaya asın. Tuzağın şerbetini
iki haftada bir veya maya köpüklenmeyi kesince yenileyin. Yüksek bir
yere, çocukların veya evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde
asın.



Sivrisineklerle Mücadele: NİM YAĞI ve SUYLA YAPILAN KAÇIRICI

Anofel Aedes (Kaplan) Sivrisineği Culex Sivrisineği

SİVRİSİNEKLER HAKKINDA:
Sivrisinekler, evin etrafındaki durgun suları sever çünkü burada ürerler.

İÇİNDEKİLER:
1 tatlı kaşığı Nim yağı
1 tatlı kaşığı Su

MALZEMELER:
Fısfıs şişesi

AMAÇ:
Bu karışım, sivrisinekleri uzak tutmak içindir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak
tutun.

Şu adımları takip ederek kendi sivrisinek kaçırıcınızı hazırlayabilirsiniz:

1. ADIM:
1 tatlı kaşığı nim yağı ile 1 tatlı kaşığı suyu fısfıs şişesinde karıştırın.

2. ADIM:
Şişeyi etiketleyin: ‘’Nim Yağı: İÇMEYİN!’’

3. ADIM:
Üzerinde sivrisinek gördüğünüz mobilyalara, zeminlere ve diğer yerlere
fısfıslayın.

4. ADIM:
Ölü sivrisinekleri nemli bir bezle temizleyin ve kapaklı bir çöp kovasına
atın.

DİKKAT: Nim yağı cildi ve gözleri tahriş edebilir. Nim yağı ağız yoluyla alınmamalıdır ve
çocuklar ile evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır. Hamileler nim yağı kullanmamalıdır.



KEMİRGENLER

Kemirgenlerle mücadelede temizlik önerileri:

● Aç bırakın!

o Gıdalarınızı hava almayan kapaklı kaplarda saklayın;

o Dökülen yemekleri ve kırıntıları bekletmeden temizleyin;

o Çöp kovalarının ağzını sıkı kapatın;

o Çöpleri her gün atın.

● Susuz bırakın!

o Sızdıran muslukları, boruları ve çatıyı tamir edin;

o Yere dökülen sıvıları ve suyu bekletmeden temizleyin;

o Evcil hayvanlar için geceleri dışarıda su bırakmayın;

o Su dolu kovalara kapak takın.

● Dışarıda tutun!

o Camlara sineklik takın;

o Giriş kapısına sineklik veya cibinlik takın;

o Havalandırma boşluklarına sineklik takın;

o Duvarlardaki, zeminlerdeki veya kapı eşiklerindeki çatlakları veya boşlukları
tıkayın. Özellikle farelerin veya sıçanların girip çıktığı delikleri tıkamak için
çelik yünü kullanabilirsiniz.



Kemirgenlerle Mücadele: KAPAN

Norveç Sıçanı Kara Sıçan Ev Faresi

KEMİRGENLER HAKKINDA:
Fareler çok iyi tırmanıcılardır. Evin etrafındaki yoğun ağaç ve çalı örtüsünü temizleyin ve
çatıdaki çatlakları ve boşlukları doldurun.

İÇİNDEKİLER:
Fıstık ezmesi, et parçası veya kıymalı börek

MALZEMELER:
Fare kapanı
Sabun
Su

AMAÇ:
Bu kapanlarla fareleri ve sıçanları yakalayabilirsiniz. Hızlı kapanan yaylı tip kullanmalısınız,
tahta kapanları KULLANMAYIN çünkü yeterince sağlam değiller.

Bu kapanlar ile kemirgenleri yakalamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. ADIM:
Kapanı, fare dışkısı gördüğünüz bir yere yerleştirin.
Kemirgenlerin evinize girip çıktığı yeri bulun. Kapan, çocukların,
evcil hayvanların veya diğer insanların zarar görmeyeceği bir
yerde olmalı. Örneğin, dolapların arkası uygundur.

2. ADIM:
Kapanı kurarken YEM OLARAK fıstık ezmesi, bayatlamış bir et
parçası veya kıymalı börek gibi gıdalar kullanın. Mümkünse yere
veya sağlam bir mobilyaya SABİTLEYİN ki, yakalanan fare
tuzağı beraberinde çekip götüremesin. Ve yine mümkünse,
kapanı kurmadan önce üç gün kadar üzerinde yem ile birlikte
ortada bırakın. Kemirgenler utangaçtır ve ancak alıştıktan sonra
kapana yaklaşırlar. Üç gün sonra, kapanı kurabilirsiniz.



3. ADIM:
Yakaladığınız ÖLÜ FAREYİ ÇÖP TORBASINA KOYUN ve
kapaklı bir çöp kovasına atın.

4. ADIM:
Fare veya sıçan yakaladıktan sonra, kapanı su ve sabunla
iyice yıkayın ve yıkama suyunu dökün. Kapan, yeniden
kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Eğer kemirgenler kapanın
üzerinde ölü bir hemcinslerinin kokusunu alırsa, kapana
yaklaşmazlar. Kapanı yıkayarak kokusunu uzaklaştırabilirsiniz.



Kemirgenlerle Mücadele: KARBONAT KARIŞIMI

Norveç Sıçanı Kara Sıçan Ev Faresi

KEMİRGENLER HAKKINDA:
Fareler çok iyi tırmanıcılardır. Evin etrafındaki yoğun ağaç ve çalı örtüsünü temizleyin ve
çatıdaki çatlakları ve boşlukları doldurun.

İÇİNDEKİLER:
125 ml (yarım su bardağı) Un
125 ml (yarım su bardağı) Şeker
125 ml (yarım su bardağı) Sodyum bikarbonat

MALZEMELER:
Bardak
Kavanoz kapakları
Karıştırma çubuğu
Naylon poşet

AMAÇ:
Bu karışım ile fareleri ve sıçanları öldürebilirsiniz. Şeker sıçanları kendine çeker ve sodyum
bikarbonat ise öldürür.

Bu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve kemirgenlerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
125 ml (yarım su bardağı) un ile 125 ml (yarım su bardağı)
şeker ve 125 ml (yarım su bardağı) sodyum bikarbonatı
karıştırın. Karışımı hazırladıktan kısa bir süre sonra şeker
sıçanları kendine çeker ve sodyum bikarbonat ise öldürür.

2. ADIM:
Elinizdeki kavanoz kapaklarını veya kavanozları bir miktar bu
karışımla doldurun.



3. ADIM:
Fare dışkısı gördüğünüz her yere veya dolapların arkasına bu
karışımı yerleştirin. Fareler genelde bir kere geldikleri yere bir daha
gelirler. Çocukların veya evcil hayvanların bu karışımı yanlışlıkla
yemeyeceğine emin olun.

4. ADIM:
Ölü fareleri çöp torbasına koyun ve kapaklı bir çöp kovasına atın.



Kemirgenlerle Mücadele: DİATOM TOPRAĞI

Norveç Sıçanı Kara Sıçan Ev Faresi

KEMİRGENLER HAKKINDA:
Fareler çok iyi tırmanıcılardır. Evin etrafındaki yoğun ağaç ve çalı örtüsünü temizleyin ve
çatıdaki çatlakları ve boşlukları doldurun.

İÇİNDEKİLER:
250 ml (bir su bardağı) gıdaya uygun diatom toprağı
30 ml Su
3-5 damla Limon suyu

MALZEMELER:
Bardak
Plastik kap
Karıştırıcı çubuk
Kaşık

AMAÇ:
Bu karışım ile fareleri ve sıçanları öldürebilirsiniz. Çocukların ve evcil hayvanların
erişemeyeceği yerde saklayın.

Bu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve kemirgenlerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
30 ml suyun içine 3-5 damla limon suyu sıkın ve iyice karıştırın.

2. ADIM:
250 ml (bir su bardağı) diatom toprağını plastik bir kaba boşaltın ve
üzerine su-limon karışımını yavaşça ekleyin. Bir kaşık veya çubuk
yardımıyla, tozun tamamı macunlaşana kadar iyice karıştırın.

3. ADIM:
Sıçanların yaşadığı veya beslendiği yerlere (evin içinde veya dışında) bu
karışımı yerleştirin. Kabın üzerine etiket yapıştırın: ‘‘Diatom Toprağı:



YEMEYİN!’’ Limon kokusu kaybolursa, karışıma biraz daha su ekleyip yeniden karıştırın.

4. ADIM:
Kullanmadığınız karışımı hava almayan bir kavanoza koyun ki limon
kokusu kaçmasın. Kavanozu etiketleyin: ‘‘FARELER İÇİN:
YEMEYİN!’’

DİKKAT: Diatom toprağı kullanırken her zaman bir maske veya kumaşla (ör. eşarp) ağzınızı
ve burnunuzu kapatın. Diatom tozunu solumayın veya yemeyin. Etrafta çocuklar varsa
kesinlikle uygulama yapmayın.



KENELER

Kenelerle mücadelede temizlik önerileri:

Kenelerin evinize girmesini engellemek için:

● Evcil hayvanlar için kullanılan kaçırıcılar: Keneler, sirke kokusu ve tadından nefret
eder. Bir fısfıs şişesine önce 250 ml (bir su bardağı) su, sonra da 500 ml (iki su
bardağı) sirke koyarak kene kaçırıcı yapabilirsiniz.

● Kendinizi, çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı her gün kontrol edin ve bulduğunuz
keneleri uzaklaştırın.



Kene Mücadelesi: OKALİPTÜSLÜ KAÇIRICI

Hyalomma marginatum Hyalomma truncatum Otobius megnini

KENELER HAKKINDA:
Evdeki kenelerin sebebi genelde evcil hayvanlardır. Keneler, evcil hayvanların tüylerinde
küçük siyah noktalar olarak görünür ve kedilerden çok köpeklerde bulunur.

İÇİNDEKİLER:
20 adet Okaliptüs yaprağı
1 Lt. Su

MALZEMELER:
Tencere
Ocak
Fısfıs şişesi veya sünger

AMAÇ:
Bu okaliptüs karışımı keneleri uzak tutmanıza yardımcı olur.

Şu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve kenelerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
20-40 adet taze okaliptüs yaprağını 1 litre suyun içinde 10 dakika
kadar kaynatın.

2. ADIM:
Yaprakları süzmeden önce suyun soğumasını bekleyin.

3. ADIM:
Ilınmış karışımı bir fısfıs şişesine doldurun. İhtiyaç duydukça evcil
hayvanların üzerine fısfıslayın, özellikle de ayaklarına.

4. ADIM:
Evcil hayvanların yattığı yerleri ve halılara da fısfıslayın.



Kene Mücadelesi: DİATOM TOPRAĞIYLA YAPILAN KAÇIRICI

Hyalomma marginatum Hyalomma truncatum Otobius megnini

KENELER HAKKINDA:
Evdeki kenelerin sebebi genelde evcil hayvanlardır. Keneler, evcil hayvanların tüylerinde
küçük siyah noktalar olarak görünür ve kedilerden çok köpeklerde bulunur.

İÇİNDEKİLER:
Gıdaya uygun diatom toprağı

MALZEMELER:
Kapaklı bir şişe (kapağına delikler açın)
Nemli bez
Süpürge

AMAÇ:
Diatom toprağı, keneleri uzak tutmak içindir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak
tutun.

Şu adımları takip ederek kendi kene kaçırıcınızı hazırlayabilirsiniz:

1. ADIM:
Diatom toprağını kullanmadan önce bütün evi etraflıca
temizleyin. Elektrikli süpürge kullanmayın çünkü diatom toprağı
elektrikli süpürgeyi tıkar.

2. ADIM:
Bir miktar diatom toprağını boş bir şişeye koyun ve etiketleyin:
‘‘Diatom Toprağı: SOLUMAYIN!’’ Delikli kapağı takın. Bu tozu
kumaşların, halıların, çarşafların, yorganların, battaniyelerin ve
mobilyaların üzerine serpin. Evcil hayvanınız varsa, zaman
geçirdikleri yerlere, yataklarına, kulübelerine, yastık veya örtülere
de dökün.



3. ADIM:
4-5 gün sonra, toz serptiğiniz bütün kumaş malzemeleri yıkayın.
Mobilyaların üzerini nemli bezle silin. Evcil hayvanınız varsa,
zaman geçirdikleri yerlere, yataklarına, kulübelerine, yastık veya
örtülerine döktüğünüz tozu da temizleyin. Hayvanları yıkayın ve
fırçalayın.

4. ADIM:
Kenelerden kurtulana kadar tekrar tekrar uygulayın. Bu toz,
pireleri uzak tutmanıza yardım edecektir.

DİKKAT: Diatom toprağı kullanırken her zaman bir maske veya kumaşla (ör. eşarp) ağzınızı
ve burnunuzu kapatın. Diatom tozunu solumayın veya yemeyin. Etrafta çocuklar varsa
kesinlikle uygulama yapmayın.



Kene Mücadelesi: NİM YAĞI ve SUYLA YAPILAN KAÇIRICI

Hyalomma marginatum Hyalomma truncatum Otobius megnini

KENELER HAKKINDA:
Evdeki kenelerin sebebi genelde evcil hayvanlardır. Keneler, evcil hayvanların tüylerinde
küçük siyah noktalar olarak görünür ve kedilerden çok köpeklerde bulunur.

İÇİNDEKİLER:
1 tatlı kaşığı Nim yağı
1 tatlı kaşığı Su

MALZEMELER:
Tatlı kaşığı
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu

AMAÇ:
Bu karışım, keneleri uzak tutar ama öldürmez. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak
tutun.

Şu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve kenelerle mücadele
edebilirsiniz:

1. ADIM:
1 tatlı kaşığı nim yağı ile 1 tatlı kaşığı suyu fısfıs şişesinde karıştırın.
Şişeyi etiketleyin: ‘’Nim Yağı: İÇMEYİN!’’ Çocukların erişemeyeceği
yerde saklayın.

2. ADIM:
Yataklara, şiltelere ve kene gördüğünüz diğer yerlere bu karışımı
fısfıslayın.

3. ADIM:
Ölü keneleri nemli bir kağıt havluyla temizleyin ve kapaklı bir çöp
kovasına atın.



DİKKAT: Nim yağı cildi ve gözleri tahriş edebilir. Nim yağı ağız yoluyla alınmamalıdır ve
çocuklar ile evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır. Hamileler nim yağı kullanmamalıdır.



Kene Mücadelesi: LİMON ÇİMENİYLE YAPILAN KAÇIRICI

Hyalomma marginatum Hyalomma truncatum Otobius megnini

KENELER HAKKINDA:
Evdeki kenelerin sebebi genelde evcil hayvanlardır. Keneler, evcil hayvanların tüylerinde
küçük siyah noktalar olarak görünür ve kedilerden çok köpeklerde bulunur.

İÇİNDEKİLER:
1 tatlı kaşığı Limon Çimeni yağı
10 tatlı kaşığı Su

MALZEMELER:
Tatlı kaşığı
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu

AMAÇ:
Bu karışım, keneleri uzak tutar. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

Şu adımları takip ederek kendi kene kaçırıcınızı hazırlayabilirsiniz:

1. ADIM:
1 tatlı kaşığı limon çimeni yağı ile 10 tatlı kaşığı suyu bir fısfıs
şişesinde karıştırın. Şişeyi etiketleyin: ‘‘Limon Çimeni Karışımı:
İÇMEYİN!’’ ve iyice çalkalayın. Çocukların erişemeyeceği yerde
saklayın.

2. ADIM:
Karışımı kapı eşiklerine, pencere pervazlarına ve evin kene
istilasından şüphelendiğiniz diğer iç ve dış alanlarına fısfıslayın.



3. ADIM:
Ölü keneleri nemli bir parça kağıt havluyla alın ve kapaklı bir çöp
kovasına atın.

DİKKAT: Limon çimeni yağı çocuklar için zehirlidir. Tüketimi mukus zarını tahriş edebilir, baş
dönmesi, kusma ve olası solunum zorluklarına yol açabilir. Limon çimeni yağı çocukların
erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.


