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Moscas dos Filtros, Mosquitinho do
Banheiro, ou Ainda Tabelinha
É a designação comum desses
insetos pequenos e pilosos e que
possuem esse nome por habitar e
se proliferar dentro de banheiros
sem exceção, seus ovos são
depositados em paredes dos ralos
e em água parada.
Eles bichinhos estão sempre nos
olhando quando tomamos banho, é
só entrarmos no banheiro e eles
começam a aparecer, do nada. Eles
são ágeis e conseguem se desviar
das águas que jogamos para tentar
pegá-los. E quando você pensa que
matou a todos, no dia seguinte do
extermínio, eles estão todos ali de
volta. Esses mosquitinhos que
parecem inofensivos podem ser
mais perigosos do que imaginamos.

Nossos amiguinhos alimentamse de fungos que crescem no
material orgânico presente nos
encanamentos.
Imaginem quão nojento aquelas
patas são - passaram pelos
esgotos até chegar ali e pousar
na nossa toalha limpa?
Por viverem em ambientes
contaminados, os adultos podem
carrear patógenos no vôo, que
são importantes vetores de
doenças humanas. O bolor que
acumula na parede e em outros
lugares do banheiro é um habitat
ideal para o mosquito, pois ajuda
a se reproduzirem de uma forma
mais rápida.
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Moscas do Banheiro, Dicas para
eliminar o mosquito
Existem alguns tipos de ralos que
permitem serem fechados apenas
girando o mecanismo, procure
manter sempre fechado, abrindo
apenas enquanto estiver usando.
Lavar e esfregar com uma
escovinha os ralos do banheiro e
sempre procurar jogar produtos de
limpeza para que evite a
proliferação dos ovos. Lembre-se
de jogar o produto a cada dois ou
três dias deixando sempre limpo o
local.
O mais indicado é a água sanitária,
é simples e rápida no combate, ou
você ainda pode também obter as
maneiras e medidas de controle de
pragas em seu banheiro.
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Dica: Durante 3 dias seguidos,
sempre á noite, depois que
todos já tomaram banho etc.,
coloque dentro dos ralos:
01 colher de sopa de
bicarbonato
1 colher de óleo de essência de
eucalipto.
**Essas dicas auxiliam no
controle desta praga, recomendo
ainda que mate os mosquitos
que estão nas paredes para
evitar que eles coloquem mais
ovos.
***Dependendo da infestação,
somente uma dedetização irá
resolver o problema por
completo.

