Да се отървем от бълхите
Как да разберем, че имаме работа с бълхи
Сърби! Сърби! Сърби! Животните не спират да се чешат. Ако погледнете внимателно
ще видите малки, черни частици около него – фекалии на бълхи. Най-сигурно е да
поставите животното върху бял лист хартия и да го разрешете енергично. Тогава ясно
ще видите фекалиите. Може да видите и малките гадинки да подскачат.
Информация за бълхите
Бълхите са най-разпространенте външни паразити по котките и кучетата, които се
хранят с кръв. Те са два вида – котешки (Ctenocephalides felis) и кучешки
(Ctenocephalides canis). Над 2000 вида са описани по света. Бълхите могат да скачат до
200 пъти над собствения си ръст.
Бълхите предизвикват медицински проблеми
Най-чести са кожните проблеми, които включват алергичен дерматит, окапване на
козината, зачервени места и т.н.
По-сериозните са тения и, при сериозно опаразитяване, анемия. При малки животни
това може да доведе до смърт.
Смята се, че бълхите са били основните разпространители на бубонната чума. Те
пренасят бактерията Yersina между хора и гризачи.
Цикъл на живот на бълхата
Животът на бълхата преминава през четири стадия: яйце, ларва, какавида и възрастен
екземпляр.
Обикновено популацията се състои от: 50% яйца, 35% ларви, 10% какавиди и 5%
възрастни.
Периодът между яйце и възрастен е кратък или дълъг, като варира между две седмици
и осем месеца. Дължината зависи от много фактори: влажност, температура и храна.
След като се нахрани с кръв, женската може да снесе 50 яйца на ден. Яйцата на бълхите
не са закрепени здраво и могат да изпаднат.
Яйцата се превръщат в ларви след 2 до 14 дни. Ларвите могат да живеят навсякъде в
дома и навън.

Ларвите се развиват до какавиди и могат да съществуват така до една година, в
очакване на подходяща жертва.
Възрастнвите бълхи се нуждаят от кръв за да оцелеят и да снесат яйца, но могат да
преживеят до една година без да се хранят.
За 30 дни, 10 женски бълхи могат да се възпроизведат до 250 000.
Оптималната температура за бълхите е между 20°С и 30°С, а оптималната влажност е
70%.
Естествени начини за справяне с бълхите
Здраво животно
Здравото животно има по-малки проблеми с бълхите, отколкото болното. Ако
домашният любимец има проблеми с кожата, бълхите ще задълбочат проблема и ще се
възпроизвеждат по-бързо, заради лесния достъп до кръвта. Хранете животните
възможно най-добре. Добавяйте и добри имуностимулатори.
Сресвайте редовно животното с гребен за бълхи
Това са гъсти гребени, които улавят бълхите, яйцата, ларвите и какавидите.
Къпане
Къпането успокоява раздразнената кожа и унищожава част от възрастните бълхи.
Използвайте по-хладка вода и оставете шампоана да подейства за 10 минути. Кучетата
и котките могат дасе къпят по два пъти седмично без проблем за здравето. Найефективни са шампоаните с овес, масло от мелия, евкалипт и кедрово масло.
Избягвайте маслото от чаено дърво – токсично е за котки и малки кучета.
Лимонена вода
Нарежете един цял лимон в литър вряла вода. Оставете за 24 часа и прецедете.
Намажете животното като използвате нова домакинска гъба. Оставете козината да
изсъхне без да използвате сушоар. Миризмата на лимон отблъсква бълхите.
Същият ефект се постига с отвара от розмарин.
Две чаши пресен розмарин /една сух/ се варят 30 минути в два литра вода.
Почистване на дома
Прахосмучене и пране.
Почистете много старателно с прахосмукачка леглата, килимите, подовете, всякакви
пукнатини и прагове. Редовно перете леглата и постелките, на които спят животните.

Ако можете, използвайте пара за почистване на повърхностите. Това убива бълхите
най-ефективно.
Сложете капан за бълхи
Сложет на пода, на безопасно разстояние, но близо до леглото на животното, нощна
лампа. Под нея сложете плитка чинийка, пълна до ръба със сапунена вода. Топлината и
водата ще привлекат бълхите и те ще се удавят. Това работи само за възрастните
екземпляри, но всяка победа е важна.
Прахообразен дезодорант CityPets
Дезодорантът изсушава силно всичко, до което се докосне. Той изсушава бълхите,
яйцата и ларвите, и ги убива. Поръсете дезодорант по килима, подовете /най-вече около
леглото на животното/, по мебелите и т.н. Оставете един ден и почистете с
прахосмукачка. Повтаряйте процедурата всяка седмица в продължение на 3-4 месеца,
защото яйцата и ларвите са много устойчиви.
Перете постелките и легълцата всяка седмица.
Изсушете въздуха в къщата.
Влажността е изключително важна за бълхите. В сухи помещения едва 5% от яйцата
оцеляват.

