
حشرات الفراش ھي حشرات تتغذى على الدم ویمكن أن تعیش في 
منازلنا. وعندما تتغذى على دمك فإنھا تترك دمامل صغیرة مثیرة للحكة

(كلسعة البعوض). یساعدك على الدلیل على إزالة بعض المفاھیم الخاطئة 
التي قد تكون لدیك بخصوص ھذه الحشرة.

تبدأ حشرة الفراش كبیضة بحجم حبة السكر وتمر بخمسة مراحل من النمو قبل أن تصبح حشرة بالغة.

بیضة حشرة الفراش وبذرة 
نبات الخشخاش. ( 1 ملم).

حوریة حشرة الفراش وبذرة 
نبات السمسم. ( 2 ملم).

حوریة حشرة الفراش وبذرة 
نبات الكتان. ( 4 ملم).

حوریة حشرة الفراش وبذرة 
التفاح. ( 6 ملم).

ال یمكن لحشرة الفراش أن تنقل األمراض الى اإلنسان. تتغذى حشرة الفراش لیالً ألنھ یكون من السھل الوصول الى 
اإلنسان لیالً وكذلك یصعب رؤیتھا في ھذا الوقت، ولیس ذلك 

ألنھا تخشى
الضوء. إبقاء اإلضاءة مفتوحة ال یمنع الحشرة من الحركة.

حشرة الفراش ال تقفز وال تطیر، لكن بإمكانھا فقط الجري 
والمشي جیداً.

منضدة السریر الجانبیة.

الفراش أو الدوشك/ صندوق النوابض 
أسفل الفراش

الملصقات الجداریة/ إطارات الصور

النقاط الكھربائیة 
الجداریة أو البلكات

الكراسي

تحب حشرات الفراش أن تكون بقربك وقرب سریرك، لكنھا أیضا یمكن أن تتواجد في العدید من األماكن داخل بیتك.

كیف یحصل أن تدخل 
حشرات الفراش الى 

منازل الكثیر من 
الناس؟

إنھا بارعة 
في التنقل.

داخل الحقائب

في طیات سیقان البنطلون

رة إذا كنت تشك بوجود حشرات الفراش لدیك، علیك أن تتفحص جمیع األماكن المذكورة أعاله للعثور على أي عالمة أو إشارة لحش
الفراش، بضمن ذلك مثالً بقع برازھا، قطع من أجسادھا، كتل البیض، أو حشرات حیة منھا.
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براز حشرات 
الفراش

الھیكل الخارجي لحشرة الفراش

كتل البیض

حشرة الفراش قبل تناولھا 
طعامھا
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تكلفة مكافحة حشرة الفراش.
علیك أوالً أن تبدأ بإجراء الفحص والتأكد من وجود مستعمرة حشرة الفراش. علیك أن تعثر على أماكن تواجد ھذه الحشرة.

ھل ترید إستئجار 
إختصاصي 

بمكافحة الحشرات؟
النعم علیك قراءة ظھر ھذا 

الدلیل.

الخطوة 1 – علیك أن تضع كل أغراضك 
في أكیاس ألغراض النقل والمكافحة.
إجمع كل مالبسك والشراشف واألغطیة 

وباقي األغراض كلعب األطفال من 
الدبادیب وغیرھا وضعھا في كیس 

بالستیكي. ال ترِم أغراضك. الخطوة 2 – إستخدام الحرارة والبرودة.
خذ ھذه األكیاس التي جمعت بھا أغراضك وأرسلھا الى غرفة غسیل المالبس في 

راض منزلك أو الى محالت الغسل والكوي. ضع ھذه األغ
في المنشف بأعلى درجة حرارة لمدة 30 دقیقة. ال تستخدم ھذه األكیاس مرة 

رات أخرى وال تضع بھا مالبسك ألنھا قد تحوي بعضاً من حش
الفراش. وإذا كانت لدیك بعض األغراض التي ال یمكن وضعھا في المنشف، 

ل بإمكانك تجمیدھا لمدة أربعة أیام بدرجة صفر فھرنھایت لقت
حشرات الفراش الموجودة فیھا.

الخطوة 3 – إزالة حشرات الفراش یدویاً.
إستخدم أسطوانة أو رولة الصقة ومكنسة كھربائیة بخرطوم شفط مع جورب نسائي طویل (كما ترى ھذه المجموعة أسفالً) إلزالة جمیع حشرات الفراش التي یمكن رؤیتھا.

وعند اإلنتھاء، أرفع الجورب النسائي وأربطھ 
بإحكام وأقتل جمیع الحشرات الموجودة.

الخطوة 4 – المكافحة بالمبیدات الحشریة
ھناك العدید من المبیدات الحشریة في السوق. إذا أردت مكافحة 

ھذه الحشرة بشكل تام في منزلك، فإستخدم البخاخات التي تحوي 
دة ما

سیفلوثرین و إیمیداكلوبرید (مثل منتوج بایر لمكافحة البراغیث 
وحشرات الفراش)، أو مادة ریسمیثرین و إیمیداكلوبرید (مثل 

م منتوج بدال
بلس). تجنب المنتجات التي تحوي مادة الكحول. وإذا كنت ترید 

مكافحة الحشرة داخل شروخ الجدران أو خلف النقاط الكھربائیة، 
ن فإ

المساحیق التي تحتوي مادة السلیكا تكون فاعلة جدا ضد ھذه 
الحشرات.

الخطوة 5 – مراقبة إحتمال إعادة تكون مستوطنات الحشرات.
إستخدم أكیاس الفراش ومواد 

كشف الحشرات لمراقبة إحتمال 
وجود حشرات أخرى وذلك 

خالل 6- 8 أشھر بعد 
مكافحتھا.
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في حالة حدوث مشكلة مستمرة، 
اتصل باحترافیة للمساعدة
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اإلنتھاء من مكافحة الحشرة
إستئجار شخص لمكافحة ھذه الحشرة ھو عمل لیس بالیسیر. لذلك كن مستعداً لما یلي:

رات. الحش مكافحة  •  تأكد من رخصة شركة
. نالمكافحة مكا  •  ساعدھم في تھیئة

ت. ساعا 6-  •  أترك المكان الذي كافحت بھ الحشرة مدة 4
ك. لمنزل ددةللشركة  •  إستعد لزیارات متع

لغرفة.  •  أدفع أجرتھا البالغة: 200 - 1000 لك
و

نوعان رئیسیان من العالج
الحرارة

المواد الكیمیاویة

الھدف: یستخدم المختصون دفایات صناعیة ومراوح خاصة لتسخین المبنى/ الغرفة ویستخدمون 
مقاییس حرارة عن بعد لضمان رفع درجة

الحرارة في كل المبنى الى الحد القاتل للحشرات.

الھدف: مكافحة المناطق المصابة بالحشرة من خالل رش المبیدات 
الحشریة في األماكن التي تختبيء بھا الحشرة.

ویمكن إستخدام كال الطریقتین.

ھناك عدة إختالفات بین طرق المكافحة.

ل رةداخ  o  مكافحة الحش
وق. الشروخ والشق

دات رضللمبی  o  خطر التع
. الحشریة

دات. رةللمبی الحش  o  مقاومة
. وضبالمكافحة رالبی  o  ال تتاث

راءاتلمكافحة  o  عدة إج
الحشرة.   

رات نحش  o  عدم وجود حمایة م
راش. الف

دات مبالمبی  o  عدم وجود خطر للتسم
الحشریة

رات. نالحش م  o  عدم وجود مقاومة
رة ةحش  o  قتل مختلف أطوار حیا

راش. الف
. دللمكافحة  o  إجراء واح

بغض النظر عن نوع المكافحة، علیك أن تأخذ 
الخطوة 5 بنظر اإلعتبار (تجدھا في بدایة ھذا 
رة الدلیل) وتواصل مراقبة إحتمال وجود الحش

وتبقى یقظاً. فحشرات الفراش یمكن أن تجد 
طریقاً لھا وتعود الى منزلك.
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