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Детектор за хлебарки 

 

Предназначение: ефективен капан за мониторинг на хлебарки. Дава възможност за ранно 

откриване на нападението. Безопасен за околната среда, не съдържа пестициди. Точно 

локализира мястото на нападението. Дава възможност за измерване на ефективността на 

дезинсекционните мероприятия. Примамката е създадена да привлича основно германски, 

ориенталски и американски хлебарки (Blattella germanica, Blatta orientalis и Periplaneta 

americana), но привлича и другите видове. 

 

Описание: капанът представлява картонена конструкция, промазана с незасъхващо лепило, 

в което е разтворена примамката. Насекомите се привличат в капана, а лепилото ги задържа 

за идентификация и преброяване. 

 

Инструкции за употреба: 

 Отстранете предпазната хартия от повърхността с лепилото. 

 Сглобете конструкцията по перфорациите. 

 Разпределете капаните по цялата наблюдавана площ, като ги залагате на закрити 

места, където хлебарките се укриват или преминават - под мебели, зад шкафове, 

хладилници, печки, под умивалници, машини и др. 

 Номерирайте капаните и направете карта на наблюдаваната площ. Отбележете 

позицията и номера на всеки капан на картата. 

 Инспектирайте капаните на редовни интервали, за предпочитане всяка седмица, и 

записвайте броя на уловените за периода екземпляри във всеки капан.  

 Капаните остават ефективни за около 6 седмици. Подменете ги след този период или 

и по-рано, ако се препълнят или мястото е мокро, влажно или запрашено. 

 

Интерпретиране на резултатите:  

Големият брой уловени хлебарки в един капан показва  близост до източника на нападението 

или точката, в която хлебарките влизат в сградата – това трябва да са и целевите зони на една 

програма за контрол.  

Нарастване на броя на уловените насекоми при всяка следваща инспекция показва 

увеличаване на популацията и предстоящо достигане прага на търпимост, след който ще се 

наложи извършване на обработка. 

Ако се използват след извършване на обработка, капаните показват нейния успех или 

неуспех. 

В зони със слабо нападение, капаните могат да се използват като чувствително средство за 

ранно предупреждение и позволяват да се вземат мерки преди още да се изгради популация. 

 

Указания за съхранение: на сухо и проветриво място, при температура 0-15С,  отделно от 

ароматни вещества, особено други пестициди. Възможно е продуктът да поеме тяхната 

миризма и така да загуби своята привлекателност за целевите насекоми. 

 

Срок на годност: 2 години. 

 

Производител: Suterra, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, UK, www.suterra.com 
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Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ООД, магазин 1, ул. “Проф. Беньо Цонев” № 2, кв. 

Левски, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, е-мейл: office@pcp-bg.com, сайт: pcp-bg.com 

 

Съдържание: 30 капана 

 


