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כולנו מספקים לציפורים שלנו את המזון הטוב
ביותר .באופן מצער גם הנמלים אוהבות את כל
המזונות האלה ,ולא רק זאת ,אלא נמלים רבות
יתקיפו גם את הגוזלים בקינים ,יהרגו אותם ויוכלו
את בשרם.
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כל מי שחווה התקפה על ידי נמלים יודע כמה קשה
להפטר מהן ,ובמיוחד כמה קשה להיפטר מהן
בצורה בטוחה שלא תפגע בציפורים .פתרון טוב
צריך להיות בטוח ולא לפגוע בציפורים או בעלי
חיים אחרים ,הוא צריך להרוג לא רק את הנמלים
שרואים אלא להילקח על ידן לקן ולהשמיד את
המלכה ושאר הנמלים ,וכמובן צריך להיות קל,
מהיר וזול.
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עתה יש לקחת צמר גפן ,ולגלגל אותו לגליל בקוטר
דומה לזה של המיכל ,ולחתוך לרוחב בהתאם
לגובה המיכל ,כך שהוא ימלא אותו כמעט לחלוטין.
את התמיסה שהכנו שופכים לתוך המיכל עד
שהצמר גפן ספוג .כאשר הוא מתחיל להתייבש
ניתן לפתוח את המכסה ולהוסיף תמיסה.
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הפתרון המוצע ,המבוסס על שימוש בחומצה
בורית ,נותן מענה לכל הדרישות.
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מומלץ לטפל בתמיסה בכפפות ,למרות שבריכוז
זה ניתן להשתמש גם בידיים חשופות.
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את המיכלים עם החומצה הבורית מניחים בחדר
הציפורים ,בנתיב של הנמלים .תוך זמן קצר ניתן
יהיה לראות שביל ארוך של נמלים מהקן למיכל
ומהמיכל חזרה לקן .לאחר כ 3-ימים יעלם שביל
זה .במידה ועדיין יש נמלים המגיעות למיכל ,יש
להגדיל את ריכוז החומצה בזהירות.
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נוסחא חזקה יותר ,אשר יכולה להשמיד גם ג'וקים
כוללת:
 4כפיות חומצה בורית
 1כוס סוכר
 3כוסות מים חמימים
-
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הדבר הראשון אותו יש להכין הם מיכלים – מיכלים
בקוטר של כ 10-ס"מ ובעומק של מספר ס"מ הם
הטובים ביותר ,כדוגמת המיכלים הקטנים
המשמשים לסלטים במשקל .ניתן גם להשתמש
במיכלים הגדולים יותר במקרה הצורך .עתה יש
לחתוך ארבעה פתחים בצדדים מנוגדים של
המיכל .גודלו של כל פתח צריך להיות מעט פחות
מאפונה במקום הרחב ביותר – גדול מספיק
לנמלים להיכנס .יש לשמור על המכסים על מנת
למנוע התאדות.
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את החומצה הבורית ניתן לקנות כאבקה בבית
מרקחת .שני הרכיבים הנוספים הם סוכר ומים.
הנוסחא הבסיסית היא:
 1כפית חומצה בורית
 6כפות סוכר
 2כוסות מים חמימים
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תמיסה זו יש להניח בכלים שטוחים או פקקים של
בקבוקים במקום בהם הציפורים ובעלי החיים
האחרים לא יגיעו .יש לשים לב שתמיסה זו חזקה
יותר מהתמיסה הבסיסית .בכל מקרה ,אם מוצאים
נמלים מתות סביב המיכל ,סימן שריכוז החומר
גבוה מדי ,והנמלים מתות לפני שהביאו את
התמיסה לקן ,ולכן יש להוריד את הריכוז.
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