ošetruje 2-3 byty do týždňa, v letných mesiacoch je to aj 5-6

zásahov týždenne len v Bratislave a okolí.

kov, z návštev od známych, ktorí o tom, že majú doma ploštice,



mom. Kedysi bol jej výskyt spájaný len s nedostatočnou hygie-

Ploštica posteľná začína byť za posledné roky veľkým problé-

preto objaviť aj v čistých bytoch, kde sa dbá na hygienu.

hlavne do Veľkej Británie a Írska.

z týchto krajín, keď sa začalo hromadne odchádzať za prácou

jených štátoch amerických. Na Slovensko sa priniesli hlavne

Zlá situácia s plošticami panuje dlhodobo v Británii či v Spo-

viac ako pred piatimi rokmi. Naša firma v posledných rokoch

Ľudia si ploštice nosia z hotelov alebo ubytovní, z autobusov, vla-

nemusia nič tušiť. Niekedy sa prenášajú aj v nábytku. Môžu sa

v súčasnosti sa proti plošticiam zasahuje aj desať až dvanásťkrát

veľkej miery vyničiť, v súčasnosti pomáha najmä turistický ruch.

zariadeniach. Zásahov proti tomuto hmyzu výrazne pribudlo,

nou a kultúrou bývania, dnes sa môže objaviť aj v tých najlepších

Škodcovi, ktorého sa po druhej svetovej vojne podarilo do

neželeným spoločníkom aj v slovenských domácnostiach.

Ploštice sa v posledných rokoch stávajú čoraz častejším
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Keď sa na schodoch nášho domu začal rozliehať dupot, vyhnal von okrem zvedavej
Eby aj Irmu a Doda. Stáli pred vchodom a hútali, čo to môže byť, keď sa z vchodu
vyrútil sused Malér, skackal z nohy na nohu a búchal sa po celom tele. Vyzeralo
to, ako by ho štípali neviditeľné včely. Z vrecka na montérkach mu trčal sprej proti
hmyzu. Len prefičal okolo susedov a trielil smerom do mesta. Jediný zvuk, čo zo seba
dostal, bolo zúfalé: kúúúúšúúúú. Do hodinky pri dome zastavilo veľké auto. Vonku
stála už len Irma, ale aj Dodo videl z balkóna Maléra bodkovaného ako muchotrávku, len v opačnom farebnom garde. Vystupoval pokojne, ale nie pomaly. Hneď za
ním vyšlo čudo v bielom overale, s kuklou spustenou na chrbte a s veľkým lopárom s dymiacou vecou. Chytil kľúče letiace vzduchom, čo mu hodil Malér a zmizol
v dome. A Malér teraz konečne prezradil, čo mu bolo. Kdesi boli v pivniciach krtkovať
kanalizáciu a domov si priniesol ploštice. Tie malé potvorky sa mu za týždeň prestali
podobať na komáre a keď sa rozhodli dať si ho na raňajky, vedel, že je zle...
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titeľa niekoľko mesiacov až rok. Navyše sú ploštice veľmi odolné
proti chemikáliám a rýchlo si vytvárajú rezistenciu na používané
prípravky. Je to spôsobené najmä používaním bežne dostupných
sprejov proti hmyzu. Ľudia si myslia, že nimi ploštice zlikvidujú,
ale namiesto toho ich tým vlastne robia odolnejšími proti účinným látkam. Neexistuje účinný spôsob, ako by sa ich človek
mohol svojpomocne zbaviť. Je nevyhnutný odborný zásah, ale
ten samotný nemusí byť účinný, pokiaľ sa nedodržia ďalšie nevyhnutné opatrenia. Spôsob likvidácie sa vykonáva väčšinou
opakovanými postrekmi, poprípade dymovnicami, ostatné opa-

čalúnení, oblečení, alebo hoci aj za obrazmi. Vačšinou si ich preto majitelia bytov hneď ani nevšimnú. Ploštica sa v byte môže
nachádzať zdanlivo nečinne niekoľko mesiacov, kým začne človeka štípať. Pokiaľ ploštica nezačne človeka štípať, je možné ich
objaviť iba náhodou, pri upratovaní. Štípance od ploštíc vyzerajú na každom človeku inak. Závisí od odolnosti človeka voči
poštípaniu hmyzom. U niekoho môžu pripomínať štípance od
komárov, u niekoho ich nevidno vôbec, akurát poštípaný pociťuje svrbenie trvajúce niekedy aj týždeň.

Je známy dočasný parazit teplokrvných stavovcov, vrátane človeka,
patriaci medzi bzdochy. Ploštica posteľná je hrdzavočervený bezkrídly hmyz
nách
veľký 5 – 9 mm, napáda svoje spiace obete za tmy. Cez deň sa ukrýva v štrbinách
o
nábytku a stien, za obrazmi, garnižami, tapetami a pod. S obľubou zalieza do
elektrických zásuviek, kde ju najľahšie nájdeme.
Ploštice žijú i v kurínoch, holubníkoch a niekedy aj v hniezdach lastovičiekk a vrabcov. Preto neslobodno ustajňovať hydinu
a trpieť prítomnosť vtákov (hniezdenie zdivených holubov) v obývaných budovách. (O tomto probléme budeme písať v nasledujúcom čísle nášho časopisu) V domoch sa ploštice rozliezajú v lete cez okná po vonkajších stenách budov, po celý rok putujú
cez vonkajšie chodby, šachty inžinierskych sietí, štrbiny okolo potrubia ústredného kúrenia a pod.
Ako zistíme pôvodcu obťažovania a popichania spiacich osôb? Uštipnutie spôsobuje u väčšiny ľudí vznik spočiatku bolestivých,
neskoršie svrbiacich, mierne vyvýšených pupeňov, často nepravidelného obrysu s priemerom 1 – 3 cm. Pupene sa nachádzajú
hlavne na obnažených miestach tela nepokrytých bielizňou, na rukách, nohách a hlave, často i na chodidlách. Silnejšie pobodanie u citlivých ľudí sprevádza horúčka, opuchy a niekedy aj žihľavová vyrážka po celom tele. Poštípané miesta natierame
alkoholom, mentolovým alebo eukalyptovým liehom, 10 % čpavkom alebo chladivou masťou. Na opuchy prikladáme obklady
s octanom hlinitým.
Pred ich zavlečením sa bránime dodržiavaním všeobecných zásad hygieny, čistotou v bytoch, kontrolou starých predmetov
prinášaných do bytu na prítomnosť ploštíc. Pri podozrení na výskyt ploštíc musíme vyhľadať odborníka, ktorý naše podozrenie
overí a v pozitívnom prípade určí vhodný postup ich hubenia. Pri zistení výskytu ploštíc vždy hrozí nebezpečenstvo ich rozšírenia do susedných bytov. Ak sa susedia, resp. bytový podnik bránia finančne nákladnému odhmyzovaciemu zákroku, treba sa
obrátiť na komunálneho hygienika územne príslušného Štátneho zdravotného ústavu, aby nariadil potrebné asanačné opatrenia
v postihnutom objekte podľa vyhlášky č. 79/1997 Z. z., ako aj zákona č. 272/1994 Z. z. (v znení neskorších noviel).
Zdroj: Wikipédia

Ploštica posteľná (Cimex lectularius)
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postrekmi, ktoré treba minimálne raz opakovať. Ploštica navyše

presťahujú s ním v osobných veciach.

Aj keď sa človek z postihnutého bytu odsťahuje, ploštice sa

nej služby a dodržal presne postup, ktorý mu odporučili.

Dôležité je, aby sa postihnutý presne riadil pokynmi deratizač-

s akou účinnou látkou firma používa.

opatrení. Nedajú sa vyhubiť návnadami, ale treba ich zasiahnuť

proti plošticiam výnimočne náročný a treba dodržať celý súbor

Na rozdiel od iných druhov hmyzu je podľa odborníkov boj

hnisavé, sprevádzané teplotou.

s alergiami a precitlivením na poštípanie môžu byť veľmi boľavé,

trenia sa môžu líšiť v každej firme, záleží na tom, aké prípravky,

v teplote od -17 do +50 stupňov C. Dokáže o hlade čakať na hos-

toch, napríklad v škárach, v elektrických zásuvkách, v nábytku,

U citlivejších ľudí sú štípance napuchnuté a červené a u ľudí

prežije dlhé obdobie bez potravy. Je odolná voči teplotám, prežije

Ploštice sa živia výlučne krvou. Obete napádajú v spánku.
Svetlu sa vyhýbajú, cez deň sa preto skrývajú v tmavých úkry-
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