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2015آ�ر�ن � روز ر�
�	: �وا��ر   

                          	�س ����واب

 
  Cimex lectularius:   ی
��
��	 �زرگ �ده��
م �  

                                                                                                       �����ت و اط���ت


ی !�!�واب �'�و& � ا�دازه دو و ��م !
 �ش �����!ر �وده و $زو #�را!	 ھ�!�د   از �ون ا��
ن �
 د��ر ��
�

 �'�و& در �#ل �*و�ت��

/ت � $
�داران !.ذ� ��*��د. �� �0
ی ��!

 	 �و�د و �ود را &ی درز !�2 ،و ا!*!� 


ن و����د �رق و �3ره ��4
ن ��*��د.ھ���5ن �4ت  
3ذ د�واری ، �� ، �
� �7
، ا7  

ن و �3ره ��!8ل ���و�د. ���� 

 �طور ا�9'
>	 از طر�ق ا��
ء از ��0ل �5دان و و�
�ل �ورد ا�!9
ده در �9ر و ���
� 

 
5 �!و$�
�5�
�وارض �
س �ر روی و�  �  و �3ره �د�د، ���5و$ ا$
زه �دار�د آن و�
�ل را �0ل از ا��*�
ل �


 ا�ن ��ل � 4
ک �ده �
��د، از �#ل �*و��!
ن دور  ��د ز�را در �3ر ا��?ورت ا�ن �طر و$ود دارد   A�#? روش
�	 را #� 
��
!.ذ� ای �4دا �*��د، ا�ن ا�*
ن و$ود دارد    �*رر Bز�ده �
��د و د��را�ن #�رات !*�7ر �و�د. اBر �

�0
 �رو�د. در �وارد ا�!�7
�	 ا�ن ا!9
ق ھم ا�*
ن 4ذ�ر �	 �
�د   ا�ن #�رات �ود را در >�
س و 
 �راغ د��ر ا!�

ی د��ر !*�7ر �و�د.��
  4و�
ک ا��
ص ��9	  رده و از ا�ن طر�ق در �*


ی !�!�واب درا�دازه �'�و>	 ��ن ��
� 2,5  
���!ر  6!��  

 
 #"! ھ�ی �د�وع 	�س (�پ) و 	�	��ی ز�ده �ر روی د�وار (را	ت)

mm 
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 �"ل 'زش �� ��ش 	�س ����وا�% �! �! �ورت ا	ت؟

 
��

ی ��ش �$ 
��E'� د. �ر روی �دن�

 �ورد � �ورد �!9
وت ���

 ��!وا�د �ر روی 4و�ت ا����
�*ل Bزش �
4و�ت �'E	 د��ر �*س ا>'�ل �د�د!ری ��
ن ��دھد. �*ل �'�و>	 Bزش �
س �?ورت 0
�ل رو�ت ���ت و>	 


  ، �و� ای ا�ت��

 ز�را �� 	�
�5د�ن �
ر ��ش ��ز��د !
 �و/ق � �*�دن �ون �و�د. Bزش �
س ��!وا�د � آ�

ن ���ود و>	 �رای �'E	 ا�
ز ا/راد Bز��
 Bزش د��ر #�رات ا�!�
ه Bر/! �ود. ا3�ب Bزش �
س �2 روز �'د ��

   �5د روز �'د 0
�ل رو�ت ھ�!�د. 

 
 وا+�ش ��*�وت (و	ت �	�ت �! 'زش 	�س 

 آ�� 	�	�� ����ر���ی و�رو	% را ا��,�ل ��دھ�د؟

 ��ر

در �ورت رو�ت آ�ت 	�س ����واب از �ود ���ن دھ�م؟ �! وا+��%  

�0
 ��ز �رای از ��ن �ردن 

�ت �*ردن ا?ول ��دا�!	 ��	 �
�د. از ا�ن رو ��!�وی  
�ل ا!�آ/ت �
س �ر�وط � ر
 

رزه و از ��ن �ردن آ/ت �
س ��	 �
��د. در  �ور آ>�
ن  �!رل و ��
رزه ��� آ/ت  
/	 ���ت. ا/راد �ود 0
در �

!و�ط �!�??�ن �
زداری آ/ت ا�$
م ���ردد.آ/ت �
س   
در ?ورت ��
ھده  .��
زل د�! $�'	 (ا�!را 	) ���
ر ��*ل زا ���
�د و طول ��*�ددام �رای ��
ر آ/ت در ا0

 ��ظم +��رل �����د. ��ورت �ط23 	�ز�د. #ط*� ��ش اداری �0ل 	"و����ن را �ورا  ��
،#�رات ز�ده و �
 ا7رات آ
 ھ
ی د��ر را   از *< 
 ھ
ی �د/وع را �ر روی �طوح 7
�ت (�
��د درھ
ی 5و�	 و �3ره) ��Hت Bذاری  ��د !*<


��د. !�!�وا�!
ن را 25  ��د   �ر روی آن >* ھ
ی �ون � 
�و �4دا ��*��د را#ت !���ص دھ�د. �را0ب Bز��

ی �!�??�ن ��
ر آ/ت د0ت  ��د.���

�د. � راھ���� 

    +	ب اط���ت ����ر (�! ز��ن آ#���%) در �ورد �"ل و �0وه ز�د'% 	�	�� ���وا��د �! 	��ت �رای 
www.biozid.info > Schädlingsratgeber 

 ر5وع �ر����د. 

 ���ر:
 اداره �#�ط ز��ت

    Dessau-Roßlau 06844/ 1406?�دوق 4�!	 
�9ن: !0049340-2103-0             

info@umweltbundesamt.de  
 www.umweltbundesamt.deآدرس ا��!ر�!	: 

�*س:  O���UBA 


