F ARAONI - VĚČNÝ BOJ
V období. kdy začala "topná
sezóna", opět ožívají a sílí kolonie
mravence Pharao (Monomorium
Pharaonis), U nás byl poprvě
registrován v r. 1903 ve sklenících
pražské botanické zahrady, Dnes je
jím zamořeno cca 30 % sídlišť.
potravinářských a nemoc ničních
zařízení. Jeho likvidace znamená
vždy velmi obtížný zásah z důvodu
dokonalého sociálního uspořádání
mraven ce, a je tedy bezpodmínečné
nutná stroprocentní spolupráce všech
obyvatel
asanovaného
objektu.
Jediný možný způsob boje s tímto
parazitem je metoda požerové
nástrahy. Druhy nástrah se přitom
musí střídat, protože mravenci si na
ně rychle zvykají. Jako nejvhodnější
přípravek se jeví požerová nástraha
Alstar a PharEx. U této aplikace je
bezpodmínečné
nutné
ošetření
celěho objektu včetné suterěnů, kde
nejčastěji dochází k migraci
mravence do objektu teplovodním
vedením. Velkě zkušenosti s
desinsekcí má plzeňská firma
DESIN SEKTA. jejíž pracovník, pan
Martin Zíka nám poskytl tyto
základní informace.
Plzeňská sídliště prý sužují faraoni
ve velkě míře. Zajímali jsme se proto
u správce největšího počtu bytových

jednotek, SBD Plzeň-jih, se sídlem v
Přešticích, jak je tomu u nás.
J. Majer zmapoval stav
následovně: " V roce 1996 nám byl
hlášen výskyt faraonÚ ve 112
družstevních bytech v Přešticích a
ve 34 bytech v Dobřanech. Zásah
přišel nájemníky na 84 000 Kč
(hrazeno z fondu oprav - pozn. red.)
a vyplatil se, protože o rok později
hlásily výskyt mravenců již jen dva
byty. Avšak letos se ozvalo 170
majitelů bytů, mezi nimiž jsou i
všechni ti, jimž byly
bytyasanoványvr. 1996. Jasně to
dokazuje, že jedinou cestou je
soustavné provádění protiopatření.
kterě funguje jako prevence
přemnožení.S Desínsektou jsme
proto dohodli 10. prosinec t.r. jako
pevný termín kladení požerových
nástrah. v dotčených ob jektech,
jemuž bude předchá zet bariérový
postřik. Všem nájemníkům bych
chtěl vzkázat, aby přesně dodržovali
pokyny odborníků a žádali od nich
poučení, kterě jsou povinni dát. A
ještě něco falešný stud v tomto
případě není na místě: okamžitým
nahlášením nového výskytu nebo
přemnožení faraonů předejdete
velkým problěmům. které soužiti s
nimi přináší. .. "
(red)
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