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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU       

PUŁAPKA MONITORUJĄCA 

NAZWA PRODUKTU   Bed Bug Monitoring Trap 

KOD PRODUKTU    16817 

OPIS PRODUKTU   

 

Bed Bug Monitoring Trap jest skuteczną pułapką na pluskwy, którą można dyskretnie umieścić pod 

łóżkiem i innymi meblami w celu monitorowania obecności pluskiew, zwłaszcza przed i po zabiegach 

zwalczania tych owadów.  

Wymiary (płasko)    240mm x 115mm 
Wymiary (złożonej pułapki)   95mm x 100mm x 25mm 
Materiał     Karton 
Barwa      Zielona i biała 
Opakowanie     10*2 pułapki 
Karton zbiorczy     20 opakowań  

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

NAZWA GATUNKU: Cimex lectularius (Pluskwa domowa) 
 
Pluskwa domowa jest owadem żywiącym się ludzką krwią, spotykanym w klimacie umiarkowanym na 

całym świecie. Od 1999 obserwowany jest wzrost liczebności tych szkodników w Wielkiej Brytanii, 

Niemczech, Hiszpanii, Australii, Kanadzie i USA. Pluskwy są szybko przemieszczającymi się, trudnymi 

do złapania owadami o nocnej aktywności (zazwyczaj pomiędzy 1 w nocy a 5 nad ranem) co 

dodatkowo utrudnia ich wykrycie. W ciągu dnia wracającymi do swoich kryjówek. 

Pluskwa jest owadem wielopokoleniowym, u którego występuje przyśpieszenie tempa rozwoju w 

cieplejszych miesiącach letnich. Przejście od nowopowstałej nimfy do stadium owada dorosłego trwa 

w temperaturze pokojowej ok. 5 tygodni. 

 

Problem pluskiew jest problemem całorocznym, zależnym od temperatury. Owady te aktywne są 

wcześnie rano a resztę dnia spędzają w ukryciu.  

PRZYGOTOWANIE PUŁAPKI 

 

Każda karta składa się z dwóch indywidualnych pułapek. Składanych w następujący sposób: 

1. Zgiąć kartę wzdłuż centralnej perforacji i oddzielić dwie osobne pułapki. 

2. Ostrożnie otworzyć skrzydła pułapki. 

3. Wstępnie zagiąć w miejscach nacięć 

4. Ostrożnie zerwać papier ochronny zakrywający podstawę pułapki pokrytą klejem. 

5. Złożyć skrzydła pułapki łącząc je razem. 

6. Zagiąć do wewnątrz (ok. 30°) małe wystające klapy, uważając by nie złączyć ich z powierzchnią 

lepną. 
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ROZMIESZCZENIE PUŁAPKI  

 

Pułapka monitorująca na pluskwy powinna być umieszczona pod wezgłowiem łóżkiem, przy listwie  

lub pod innymi meblami w niewidocznym miejscu. Na każdą wyłożoną pułapkę powinna zostać 

naniesiona data jej wyłożenia oraz miejsce jej wyłożenia (np. nr pokoju). Pułapki powinny być 

regularnie kontrolowane, najlepiej raz w tygodniu, a daty i odczyty powinny być odnotowywane na 

każdej pułapce. Stwierdzenie aktywności owadów powinno pociągać za sobą zabieg dezynsekcji. 

 

WYMIANA PUŁAPKI 

Pułapki powinny być wymieniane co 4 tygodnie lub gdy lepka powierzchnia zapełni się 
owadami czy pyłem. Zużytą pułapkę należy usunąć  
 

PRZECHOWYWANIE I OBŁUGA 

Pułapki powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach w dobrych warunkach 

magazynowych w temperaturze poniżej 15°C. Tak przechowywane pułapki zachowują swoje 

własności przez minimum 24 miesiące. 

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz utylizacji zawarte są w 

karcie charakterystyki. 


