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  هاسگ یبرا اتومهیخاک د تیمز  5
 

چند کاربرد  این ماده نه تنها کم هزینه است بلکه .ها در سگ شما استیک راه ارزان برای کنترل انگل خاک دیاتومه
 .عملی دیگر نیز دارد

 خاک دیاتومه چیست؟ بنابراین،

  

های خرد شده موجودات آب شیرین و موجودات دریایی یک ماده طبیعی غیر سمی است. این ماده از فسیل خاک دیاتومه
  .رسدهای شیشه شکسته به نظر میساخته شده است که مانند ذرات تکه

تواند کک، کنه یا شپش سگ می ضرر است. همچنینخاک دیاتومه برای حشرات کشنده است، اما برای حیوانات کاماًل بی
  .شما را از بین ببرد

  .کند. بلکه روش کاری کاماًل مکانیکی داردمانند برخی از محصوالت شیمیایی، حشرات را مسموم یا فلج نمی
بنابراین بدن حشرات به  .شودشان پاره میکنند، پوشش محافظوقتی حشرات یا آفات ذرات تیز این ماده را لمس می

  .میرندسرعت کم آب شده و در نهایت می
 .گذارنداین ذرات به همین ترتیب بر الروها نیز تأثیر می

 .تواند برای سگ شما انجام دهد صحبت کنیممی خاک دیاتومه اما بیایید در مورد آنچه که
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 هامزایای خاک دیاتومه برای سگ

توانید از آن در خانه و باغ خود استفاده کنید و تواند به سالمت سگ شما کمک کند. شما همچنین میخاک دیاتومه می
 .خطر استاستفاده از آن در اطراف سگ و سایر حیوانات خانگی بی

 هادفع و از بین بردن انگل.1
 .های داخلی و خارجی کمک کنداند به سگ شما در مورد انگلتوخاک دیاتومه می

  های داخلیانگل
ها را با دادن خاک دیاتومه با غذا کنترل کنید. مطمئن شوید که محصول مناسب های داخلی مانند کرمتوانید انگلشما می

  .باید با درجه غذایی باشد برای سگ شما خاک دیاتومه :ایدرا انتخاب کرده
 .تواند مضر باشدشود و میها و فیلترهای استخر وجود دارد به طور متفاوتی پردازش میه در باغچهمحصولی ک

دار را در سگ های گرد، کرم شالقی، کرم سوزنی و کرم قالبروز کرم 7تواند با تغذیه روزانه و در کمتر از خاک دیاتومه می
  .شما از بین ببرد
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کند که از شر تغذیه کنید . این کار اطمینان حاصل می روز 30را حداقل به مدت  خاک دیاتومه اما برای مؤثرترین کار، باید
 .های روده خالص شویدهای تازه و کرمتمام تخم

  های خارجیانگل
  .ها و حشرات خارجی استیکی دیگر از کاربردهای خاک دیاتومه از بین بردن انگل

خود با خاک دیاتومه انجام دهید. اگر سگ شما به کک آلوده شده است، باید  توانید این کار را با گردگیری پوست سگمی
 .های فرش شده نیز بپاشیدآن را روی مالفه و قسمت

 سم زدایی.2
های کشآفتها، بقایای ها، ویروسدهند که خاک دیاتومه ممکن است متیل جیوه، اندوتوکسینبرخی منابع گزارش می
  .دارو و پروتئین را جذب کند هایارگانوفسفره، باقیمانده

دهد های روده حذف کند. حتی تحقیقاتی وجود دارد که نشان میحتی ممکن است سموم پروتئینی را نیز از برخی عفونت
  .فلزات سنگین را از فاضالب حذف کندتواند می

گوارش و پاک کردن روده  تواند به عنوان یک محلول برای سم زدایی، کمک بهمی خاک دیاتومه این بدان معنی است که
 .بزرگ مفید باشد
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 مکمل غذایی.3

 :خاک دیاتومه پر از مواد معدنی است مانند

 منیزیم 
 سیلیکون 
 کلسیم 
 سدیم 
 اهن 
 پتاسیم 
 فلز مس 
 فلز روی 
 فسفر 
 سلنیوم 

  .ها به عنوان یک مکمل غذایی کمک کندتواند به سگبنابراین می
خواب بهتر، انرژی بیشتر، پوست، مو و ناخن سالم، همه از مزایای بالقوه مصرف غذایی این ماده به عنوان یک مکمل غذایی 

 .هستند

تواند میزان کلسترول را بهبود دهد حتی میوجود دارد که نشان میهمچنین تحقیقی توسط دانشگاه اینسبروک اتریش 
 .بخشد

 بو کننده بدون مواد شیمیاییخوش.4

توانید آن را بو کننده طبیعی نیز استفاده کنید. میتوانید از خاک دیاتومه به عنوان یک خوشاگر سگ بدبو دارید، می
  .کشیدروی سگ خود بپاشید و بعد از چند ساعت آن را برس ب

های بدبوی محل زندگی خود را نیز گردپاشی کنید. بگذارید حدود یک روز بماند، سپس توانید فرش یا سایر قسمتحتی می
   .آن را با جاروبرقی تمیز کنید

 .توانید از این ماده در کفش های عرق کرده یا در سطل زباله آشپزخانه خود استفاده کنیدشما همچنین می
 .تواند به از بین بردن رطوبت و بو کمک کندرا در جعبه خاک او بپاشید. می خاک دیاتومه ، سعی کنیداگر بچه گربه دارید
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 کنترل آفات ایمن باغ.5

  .رساندهای خاکی مفید باغچه شما آسیبی نمیاین خاک به کرم
  .کشدکند و میاما اکثر حشرات دیگر را دفع می

های میوه ها، مگسای، ساسها، ماهی نقرهها، موریانهها، عنکبوتا، حلزونههای ارتشی، سوسکها، کرمها، کرممورچه
 .دارد!(ها را نیز دور نگه میو... )به یاد داشته باشید: کنه

  .های شیمیایی اجتناب کنیدکند از آفت کشبنابراین برای باغ بسیار عالی است و به شما کمک می
  .و دیگر حیوانات وحشی غیر از حشره، ایمن است این ماده برای سگ شما، و همچنین پرندگان

 .گالن آب( 1/2آن را در باغ خود بپاشید، یا آن را با آب مخلوط کنید و روی درختان اسپری کنید. )حدود یک فنجان در 
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 .را بخوانید مزایای خاک دیاتومه چیست؟ دیگر خاک دیاتومه بیشتر بدانید، مقاله اگر مایل بودید در مورد مزایای

  

 دوز مورد نیاز

 :توانید استفاده کنیدبرای سگ، این مقادیر را می

 خوری در روز در غذاقاشق چای 1/2های کوچک: ها و تولهسگ 
  قاشق غذاخوری در روز در غذا 1پوند:  50تا 
  قاشق غذاخوری در روز در غذا 1پوند:  50بیش از 
 100  :قاشق غذاخوری در روز در غذا 2پوند یا بیشتر 

  .بهتر است آن را با مواد غذایی خام یا سایر مواد غذایی مرطوب مخلوط کنید
برای پیشگیری از آفات خارجی، پودر را به پوست یا موی سگ خود بمالید. از نزدیک دم شروع کنید و موها را به سمت 

 .عقب بکشید

  .مخاطی را تحریک کند تواند غشاهایزیرا می ها، بینی و دهان خودداری کنیداز استفاده نزدیک چشم
  .های سگ شما شودتواند باعث از بین رفتن ککاستفاده خارجی از آن نیز می

 .روز بماند، سپس آن را بشویید یا جاروبرقی بکشید 3شما باید آن را روی مالفه و فرش او نیز بپاشید. بگذارید تا 

  

 نکات ایمنی در استفاده از خاک دیاتومه

  .کنیدرا خریداری و استفاده می دیاتومه با گرید غذایی خاک مطمئن شوید که فقط
 .تواند باعث تحریک ریه شود، بنابراین لطفًا مراقب باشید که شما و سگتان گرد و غبار را استنشاق نکنیداین ماده می

و مرطوب تواند پوست سگ شما را خشک کند. اگر متوجه خشکی شدید، سگ خود را با شامپو یا نرم کننده این خاک می
 .کننده حمام کنید
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