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Muurahaisista aiheutuvien vahinkojen kohdennettu torjunta 
Neudorffin tuotteilla 
 
Muurahaiset – lämpimien kuukausien kirous! Lämpötilan noustessa keväällä ne 
tapansa mukaan tulevat esiin talon ympäriltä ja terassikivien saumoista. Jopa 
pienimmistä kovien pintojen halkeamista voi nopeasti tulla hankala ongelma, kun 
muurahaisten rakennustoiminta jättää jälkeensä ikäviä haittoja, kuten heikentyneitä 
ja vinoja pihalaattoja, jotka saattavat aiheuttaa kompastumisvaaran. 
 

Hyvät uutiset: Muurahaisongelma talon ympärillä, poluilla, terasseilla ja aukioilla voidaan 

nopeasti ottaa hallintaan Neudorffin Loxiran® Muurahaissirotteella. Tällä Innovatiivisella 

tuotteella on erinomainen teho krysanteemikukan (Chrysanthemum cinerariaefolium) 

aktiivisen ainesosan, pyretriinin, ansiosta. 

 

Erityinen ominaisuus Loxiran® Muurahaissirotteessa on uraauurtava tapa, jolla tuote toimii 

nopeasti ja tehokkaasti ei-toivottuja tunkeilijoita vastaan. Tuloksena ongelman hallinta 

helpottuu, koska tuotteen kaksi käyttötapaa varmistavat sen, että muurahaispesien 

hallinta sujuu helposti. 

 

Optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi rakeet täytyy liuottaa veteen ja levittää 

kastelukannulla. Tämä menetelmä on erittäin tehokas ja varmistaa, että vaikuttava aine 

tunkeutuu muurahaisten pesään ja hävittää siten myös pesän sisällä olevat muurahaiset. 

Kastelumenetelmä varmistaa sen, että pesä hävitetään nopeasti ja tehokkaasti sen sijaan, 

että torjuttaisiin vain maan pinnalla liikkuvia hyönteisiä. Parhaan ongelman hallinnan 

saavuttamiseksi Neudorff ohjeistaa kastelemaan pesät varhain aamulla ja varmistamaan, 

että liuos tunkeutuu käsittelyn aikana kaikkiin pesän lähellä oleviin halkeamiin ja rakoihin. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Neudorff tietää, että nykypäivän kiireisessä maailmassa tarvitaan usein nopeampia 

levitystekniikoita. Toinen vaihtoehto on, että Loxiran® Muurahaissirotetta ripotellaan 

suoraan pakkauksesta, mikä tarjoaa myös tehokkaan keinon muurahaisongelman 

hallintaan. 

 

Jari Talvitie, Neudorffin suomalaisen yhtiökumppanin Vilomix Finland Oy:n 

avainasiakaspäällikkö, sanoo: "Covid-19-pandemian aiheuttamien jokapäiväisen elämän 

rajoitusten takia näyttää siltä, että monet meistä viettävät toisen kesän kotona, ja silloin 

ulkoalueet ovat henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Muurahaisten 

esiintyminen terasseilla, poluilla ja talon ympärillä olevissa tiloissa voi olla harmillista. 

Neudorffin Loxiran® Muurahaissirote on monipuolinen sekä helppokäyttöinen, ja 

nestemäisenä ratkaisuna se tuhoaa tehokkaasti pesät syvältä maan alta varmistaen, että 

muurahaisongelma poistuu lopullisesti." 

 

Neudorffin valikoima sisältää myös useita muita tuotteita muurahaisten tehokkaaseen 

torjuntaan, myös talossa, kuten Loxiran® Muurahaisspray, Loxiran® Muurahaispuffetti – 

(täytettävä) tai Loxiran® Muurahaissyötti. 

 

Lisätietoja saat osoitteesta www.neudorff.fi. Lähellä sinua olevat erikoisliikkeet näet 

osoitteesta www.neudorff.fi/jaelleenmyyjaet. 

 

Neudorff on ollut vuodesta 1854 luonnonmukaisen puutarhanhoidon asiantuntija, ja se on 

yksi harvoista yrityksistä maailmassa, joka on kehittänyt omat kasvinsuojelu- ja 

hoitoainetuotteet. Tämä keskisuuri yritys käyttää ensisijaisesti nopeasti kasvavia, 

kotimaisia raaka-aineita ja kehittää tuotteita, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän 

harmia ihmisille, kotieläimille ja ympäristölle. 

 

Loppu. 

3.288 merkkiä 
Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. 


