Černožlutá vosí torpéda je nejlepší zchladit Biolitem
Jedno rychlé bodnutí černožlutého tvora, který je
stonásobně menší než vy, a můžete i zemřít. Vosy
jsou obtížný a agresivní hmyz. Ne nadarmo patří
k druhu sršňovitých. Kromě žihadel mají i poměrně
silná kusadla a neuvěřitelnou schopnost odolávat
obranným atakům člověka. Nezbývá, než zvolit
účinné spreje. Nejlépe fungují přípravky Biolit
s podchlazujícím účinkem.

rychle přilákat další vosy. Všechny druhy vos díky
sociálnímu cítění chrání hnízdo a při ohrožení mohou
i zabít – člověka nebo domácí zvíře. Látka, kterou do
člověka vosa vpustí svým žihadlem, obsahuje biogenní
aminy, aminokyseliny, polypeptidy, enzymy a jde
v podstatě o jed. Složky vosího jedu způsobují bolest
a otoky. V posledních letech roste počet alergiků
na vosí jed a často rozhodují jen minuty, aby se
postiženému dostalo včas lékařské pomoci.

Vosy se vyskytují ve všech oblastech – můžete se
s nimi setkat u vody stejně často jako na Sněžce.
Protože nemají rády světlo, staví si hnízda v opuštěných
dírách, dutých stromech nebo pod střechou domu či
na verandě. Velmi nepříjemné je, když hnízdí v zemi,
kde lze hnízdo snadno přehlédnout. V hnízdě se
nachází až 2000 jedinců. A pokud máte smůlu a vosy
podráždíte, vystavujete se velkému útoku. Vosí žihadlo
nemá zpětné háčky jako včelí, proto ho vosy mohou
použít opakovaně.

Pomáhá podchlazení Biolitem

Vosí jed
Vosy jsou bohužel velmi společenské. Jakmile
začnete tento hmyz odhánět, první vosa, která zjistí
nebezpečí, uvolní do vzduchu malou část svého jedu a
těkavou látku. Ta funguje jako alarm a dokáže poměrně
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Z ochranných přípravků vybírejte zásadně ty, které
při aplikaci nezpůsobí ještě větší agresi vos. Velmi
účinné jsou spreje Biolit určené proti vosám. Kombinují
totiž insekticidní účinek s účinkem podchlazujícím.
Ten je dán prudkým výdejem stlačené látky ze spreje.
Například Biolit Plus 007 proti vosám prakticky ihned
snižuje pohyblivost hmyzu. Vosy jsou ochromeny a
díky účinné látce, kterou je insekticid typu pyrethroidů,
hynou, aniž by byly schopny obranného útoku.
Pokud potřebujete zničit celé lokalizované hnízdo,
využijte přípravek Biolit Turbo Ha-syčák. I zde je
výraznou výhodou efekt podchlazení, navíc ale Biolit
Turbo Ha-syčák hubí také vosy vracející se do hnízda,
a to ještě během několika dnů od nástřiku. Tuto
schopnost má také díky pyrethroidům.
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