


الرصصور كائن قارت )يأكل كل يشء)
 يوجد آالف من الفصائل املختلفة من الرصاصري. أكرثها انتشاًرا يف السويد هي الرصصور األملاين. لونه بني فاتح ويرتاوح

طوله ما بني عرشة وخمسة عرشة مليمرتات. يتميز بوجود رشيط فاتح اللون يف منتصف رأسه.

 مبدئيًا، يتغذى الرصصور عىل أي يشء يجده. حتى الجلد والورق والصابون ميكن أن يعتربوا مبثابة غذاء له. تكون الرصاصري
يف أوج نشاطها أثناء الليل وميكنها الطريان لكنها نادًرا ما تفعل.

الوقاية
 إن املحافظة عىل البيت مرتب ونظيف هي بداية جيدة، مثل أن تُِزييل مصادر غذاء الرصاصري بعيًدا. يجب تنظيف األطباق

 املتسخة يف الحال ويجب املحافظة عىل كل يشء نظيًفا. خزِّين الطعام والبضائع الجافة يف عبوات محكمة الغلق. أفرغي
 محتويات صندوق القاممة بني الحني واآلخر وتجنبي ترك طعام الحيوانات األليفة مكشوفًا مدة أطول من

الالزم. احذري من وجود مناطق رطبة يف منزلك، فالرصاصري ترتعرع يف تلك األماكن.

قبل إجراء عملية اإلبادة
. التخلص من الرصاصري صعب. يتطلب التخلص من الرصاصري بنجاح منك كساكن تجهيز منزلك إىل حد معنيَّ

أفرغي كل خزائن املطبخ وجففيها متاًما. جففي أسطح الطاوالت واألرفف وداخل الخزانات.

تأكدي من تفريغ سالل القاممة عىل الفور. نظفي وجففي أسفل الحوض.

نظفي كل يشء متاًما مبا يف ذلك مرشح املروحة.  اسحبي جهاز الطبخ )البوتاجاز( من مكانه ونظفي خلفه، وال تعيديه إىل
مكانه حتى تنتهي عملية مكافحة الحرشات.



عملية اإلبادة
 عندما نكتشف أنه توجد رصاصري يف املنزل، نضع ما يسمى مبحطات التحكم، وهي مصيدة ورقية قابلة للطي بها رشيط

الصق يف املنتصف. يوجد عىل الرشيط فريومون غري سام يجذب الرصاصري.

 بعد مرور أسبوع، نفحص املصائد الورقية وإذا وجدنا بها رصاصري نبدأ يف عملية اإلبادة. قبل إجراء عملية اإلبادة، نقوم
بعمل تقييم للمخاطر دامئًا لتحديد أفضل مادة وأفضل طريقة لإلبادة.

 نحن نستخدم مبيدات حرشية طويلة املفعول، وال تستغرق عملية اإلبادة سوى دقائق قليلة. وهناك بديل لإلبادة باملواد
 الكياموية عن طريق وضع مسحوق صديق للبيئة وغري سام يف الفتحات الضيقة وعند إزارات الحوائط. يسبب هذا

املسحوق جفاف جلد الرصصور ومن ثم ميوت نتيجة لذلك.

 يجب عدم دخول أي شخص إىل الحجرة بعد إجراء عملية اإلبادة، ولكن ال بأس من املكوث يف الحجرات املجاورة. يجب
 عىل النساء الحوامل واألشخاص املصابني بالحساسية واألطفال تحت سن ثالث سنوات عدم دخول األماكن املعالجة إال

بعد مرور 24ساعة من انتهاء عملية اإلبادة.

 قد يستغرق األمر مرور عدة أسابيع قبل أن تختفي كل الرصاصري، ويف حاالت اإلصابة الشديدة قد يتطلب تكرار عملية
اإلبادة مرة أخرى.

بعد إجراء عملية اإلبادة
يتم التنظيف تنظيًفا تاًما.

يتم التنظيف باملكنسة الكهربائية بحرص ومن وقت آلخر.
يجب عدم غسل األرضيات أو ألواح األرضيات ملدة أربعة أسابيع؛

قد يؤدي الغسيل قبل مرور هذه الفرتة إىل إزالة املبيد. 

ال ترتيك األطباق متسخة، ولكن اغسليها يف الحال.
ال ترتيك الطعام مكشوفًا.

أفرغي سالل القاممة باستمرار.

خزِّين الطعام والبضائع الجافة يف عبوات محكمة الغلق.

تجنبي إعطاء الرصاصري أي فرصة للوصول إىل الطعام.
ال ترتيك الطعام والخبز مكشوفًا أبًدا.

 نحن نستخدم املبيدات الحرشية املختربة فقط
واملعتمدة من السلطات السويدية.

 رجال خدمتنا مدربون ومعتمدون من املجلس
الوطني للصحة والخدمات االجتامعية.

 ال ترتيك األطباق وعليها بقايا الطعام يف الحوض ولكن اغسليها يف
الحال.
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حقائق رسيعة عن الرصاصري
كيف دخلت الرصاصري إىل بيتي؟

 إن نقل الطعام دامئًا ما ينطوي عىل خطورة، بغض النظر عام إذا كان هذا الطعام أىت من رحلة بالخارج أو من
املطعم املوجود يف زاوية الشارع. ترتعرع الرصاصري يف البضائع الجافة مثل التوابل والدقيق واألرز.

تتكاثر الرصاصري برسعة وكلام أرسعنا يف اكتشافها كلام قلت خطورة انتشارها يف بيتك.

كيف أعرف أن لديَّ رصاصري يف البيت؟

 قد يكون من الصعب اكتشاف وجود الرصاصري، ألنها تنفر من الضوء وتكون أكرث نشاطًا أثناء الليل. غالبًا ما تدل
 الروائح املتعفنة أو الرصاصري النافقة عىل وجود الرصاصري، وكذلك روثها. تبحث الرصاصري غالبًا عن مصادر الحرارة

 ليك تتكاثر، عىل سبيل املثال وراء الثالجة
أو املُجِمد أو خلف جهاز الطبخ )البوتاجاز(. إذا ارتبت يف وجود رصاصري يف بيتك، ستجدينها غالبًا يف هذه األماكن.

هل الرصاصري تنرش الجراثيم؟

 ميكن أن تنرش الرصاصري الفريوسات والبكترييا التي قد تسبب أمراض الساملونيال، الريقان )الصفراء(، والعنقوديات
 الذهبية وتسمى أيًضا

عدوى ما بعد الجراحة”. وقد تسبب اإلفرازات كريهة الرائحة التي تخرجها الرصاصري أحيانًا الحساسية”.

كيف أتخلص منهم؟

 قد يكون من الصعب التخلص من الرصاصري عندما يكونوا بالفعل لديك، ولكن هذا ممكن. نحن نقدم لك طرق
 عديدة إلبادة الرصاصري. مًعا نقرر أفضل طريقة تناسب حالتك تحديًدا. اتصيل بنا إذا كنت تعتقد أنك أرُضت

 بالرصاصري أو إذا كانت لديك استفسارات عن آفات
أخرى.




