SOCIEDADE & AMBIENTE
Para manter um equilíbrio
O ser humano atual quer,
devido ao seu
t e m po , s o l u ções imediatas,
com pouca espe ra e m ui t a
ação, na maioria das vezes,
tem-se um bom resultado,
mas as consequências dos
atos são também imediatos.
Quando agimos de forma
mais natural os resultados demoram um pouco mais, e são
menos invasivos. É claro que
desta maneira devemos ser
constantes e a eficiência será
boa. Da mesma forma que
aquela com ação imediata.
Para não dizer melhores, pois
a ação não exterminará com
nenhuma espécie, mas sim
controlará por um período.
Vejamos, se utilizarmos inseticidas para evitarmos os mosquitos, terminaremos com eles
e também com quem depende
deles. Ao utilizarmos um repelente natural, estaremos protegidos e não interferiremos na
cadeia alimentar, portanto,
usando álcool com cravo ou

acendermos uma vela com essência de citronela, os mosquitos sairão de perto, não nos
"atrapalhando" e ainda proporciona um ambiente agradavelmente perfumado, para quem
simpatiza com estas formas de
aromatização de ambientes.
A citronela, além de espantar os mosquitos, também expulsa outros insetos indesejáveis,
principalmente para aqueles que
gostam de cuidar e manter um
animal de estimação como os
cães, ou seja, as pulgas.
De acordo com EMATER/Panambi, um bom controlador de
formigas envolve: os fungos que
são produzidos nas cascas das
laranjas (aquele bolor verde), e
raspas de mandioca, mantendo
algumas proporções pode-se
usar para cada kg de isca (cascas e laranja, folhas e eucalipto, raspa de mandioca) e fungo
equivalente a uma laranja. Depois de misturados, deixar secar e aplicar a mistura próximo
ao "carreiro ou olheiro" dos formigueiros e o resto as formigas
se encarregam de fazer, levar as
iscas com o fungo para entro do

Claudio Rogério Trindade
www.aipan.org.br

formigueiro. Esta mistura matará o fungo que serve de alimento às formigas.
Uma técnica que dá bons
resultados para diminuirmos outro invasor não desejável, o rato,
é pegarmos um punhado de feijão cru e liquidificarmos, até obtermos pequenos grãos, como
uma quirera grossa, e espalharmos por onde estes animais estão passando. O que ocorre é
que, o rato não consegue digerir o feijão cru, fermentando e
matando aquele que comer em
aproximadamente quatro dias.
Estas dicas não interferem
em outras culturas, ou ao ser
humano, justamente por serem naturais, são controladores e não eliminadores, desta
forma a cadeia alimentar será
preservada e as dependências mantidas. Quando usamos
um produto mais ofensivo,
produzido a partir de compostos químicos, este eliminara
um animal que servirá de alimento para outro, interferindo na teia alimentar, podendo
levar à eliminação de outro ser
necessário ao ambiente.

