Ploštica posteľná





lat.: Cimex lectularius
angl.: Bedbug
nem.: Bettwanze
čes.: Štěnice domácí

Pôvodom je z Ázie

Taxonomické zatriedenie
a základné znaky









Ríša : Živočíchy
Línia : Zvliekavce
Kmeň : Článkonožce
Trieda : Hmyz
Rad : Bzdochy
Čeľaď : Plošticovité
Rod : Ploštica
Druh : posteľná

Nedokonalá premena :
 vajíčko
 nymfa (5 štádií) – opakované
zvliekanie
 dospelý hmyz
Pohlavný dimorfizmus :
 samček štíhlejší
Veľkosť :
 5,5 – 6 mm (dospelý hmyz)
Morfológia :
 3 páry nôh, bezkrídla
 ploché, oválne a článkované telo
 hrdzavočervená farba
 bodavocicavé ústne ústroje

Rozmnožovací a životný cyklus:









kopulácia viackrát za život
samica kladie 2-10 silne lepkavých
vajíčok denne
za život cca 200-500 vajíčok
nymfy sa liahnu pri izbovej teplote
(19-23 °C) za 6-17 dní, tvarovo
predstavujú miniatúru dospelého
hmyzu
obdobie vývoja z nymfy do
dospelého štádia je 14-30 dní, pri
poklese teplôt a nedostatku
potravy niekoľko mesiacov
5 nymfálnych štádií, každé sa
musí 1x nacicať krvi, aby vývoj
pokračoval




dožíva sa až 20 mesiacov
dokáže hladovať 12 mesiacov

Zaradenie a príbuzenstvo
ZARADENIE :










vonkajší parazit človeka
v miernom pásme jediný druh z
radu, ktorého celý vývoj prebieha
v uzavretých priestoroch
obtiažny hmyz
cicia / živí sa ľudskou krvou
núdzovo parazituje aj na vtákoch
(hydina, kanáriky), potkanoch,
myšiach, psoch a mačkách
krvou sa živia všetky štádiá
(nymfy i dospelý hmyz)
u nás ploštice nie sú považované
za epidemiologicky významné

PRÍBUZNÉ DRUHY U NÁS :
 Ploštica lastovičia
 Ploštica holubia
 Ploštica netopieria
príležitostne parazitujú na človeku

Správanie, spôsob života









nočný hmyz, cez deň sa zdržujú v škárovitých úkrytoch
rady sa skrývajú na miestach,
kde sa môžu navzájom, ako aj
prostredia dotýkať (thigmotaxia), majú rady suché miesta
napádajú spiaceho človeka za
tmy, vnímajú pach, CO2 a teplo, cicajú 5 – 10 minút
v domoch sa rozliezajú najmä
dutinami rozvodov, štrbinami,
šachtami, v lete aj po vonkajších múroch a cez okná (rýchlosťou max. 1m/1 min.)
pri zistení výskytu vždy hrozí
nebezpečenstvo ich rozšírenia
do susedných bytov

Výskyt, obľúbené úkryty
Objekty s najčastejším výskytom :









byty sídliskového typu
ubytovne, internáty, motely
zariadenia sociálnych služieb
zdravotnícke zariadenia
hydinárne, kurníky, holubníky
rodinné domy
sklady secondhand šatstva a
nábytku
dopravné prostriedky s prespaním

Úkryty v objektoch :











škáry stien, podláh (parkety, lišty)
pod tapetami a kobercami
matrace (švy, staršie pružinové)
čalúnenie kresiel a pohoviek
drevené nohy nábytku, starožitný
nábytok
za obrazmi, garnižami, skriňami
elektrorozvody, počítačové siete,
lustre, elektrospotrebiče
posteľná bielizeň, šatníky,
kufre, zavazadlá
hniezda holubov, lastovičiek,
vrabcov

ČO NAJBLIŽŠIE K HOSTITEĽOVI

Známky výskytu








najprv bolestivé, neskôr svrbivé začervenané papuly, hlavne na v spánku obnažených častiach tela (hlava, krk, končatiny často stehná, chodidlá) v rade vedľa seba
(pri prvom kontakte je popisované oneskorenie alergického prejavu o 3-5 dní)
trus ploštíc – tmavohnedé až červenohnedé „bodky“ šošovkového tvaru najmä na
bielizni, matracoch, textíliách (po rozotretí vlhkou handričkou ostanú červenohnedé
„mazance“ - nestrávená krv)
špecifický „horko-kyslý“ zápach
vizuálne zistenie ploštíc (rozsvietenie
svetla v noci, odkrytie úkrytov cez deň)

Zdravotný význam ploštíc
SPÔSOBUJÚ :










svrbenie, papuly, alergické zápaly
kože charakteru žíhľavky (cimikóza)
spôsobované hemoproteínom nitroforín (v slinách ploštíc) a histamínom
( = odpoveď organizmu človeka na
narušenie kože)
anafylaxiu (extrémne zriedka)
traumatizáciu kože škrabaním
riziko sekundárnej infekcie
rozškrabaných miest
pri silnejšom napadnutí zvýšenú
teplotu a poruchy videnia
anémiu (veľmi zriedka pri masívnom a dlhodobom zamorení)
nepohodu, poruchy spánku
fóbie, neurotizáciu

Dobrá informácia je, že :
Ploštice v našich klimatických podmienkach ako vektory (= prenášatelia)
infekčných agens
VÝZNAM NEMAJÚ
a podľa posledných výskumov nepredstavujú nebezpečenstvo z hľadiska šírenia prenosných ochorení človeka (ani
u hepatitíd B a C alebo HIV)
(Volf, Horák 2007, Wolff, 2008)

Boj proti plošticiam
(MIMORIADNE OBTIAŽNY)
PRINCÍPY REPRESIE :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

mechanické
mechanické odstrá
odstránenie hmyzu zo sanovaných priestorov – nábytok vyniesť
vyniesť von,
rozobrať
rozobrať, dôkladne vyč
vyčistiť
istiť, oš
ošetriť
etriť vhodným biocí
biocídom; priestry dôkladne povypovysávať
vať pred aj po zá
zásahu sá
sáčok z vysá
vysávač
vača okamž
okamžite vyhodiť
vyhodiť von do kontajnera
bielizeň
bielizeň vyprať
vyprať, vyvariť
vyvariť, vyž
vyžehliť
ehliť pomocou naparovania;
matrace a menš
menšie kusy mobiliá
mobiliáru s čalú
alúnení
nením uzavrieť
uzavrieť do polyetylé
polyetylénových obalov
a oš
ošetriť
etriť biocí
biocídnymi dýmovnicami alebo aerosó
aerosólmi; nechať
nechať pôsobiť
pôsobiť min. 24 hod.
(odborná
(odborná firma !), potom oš
ošetrené
etrené predmety dôkladne vypráš
vyprášiiť, povysá
povysávať
vať alebo
inak oč
očistiť
istiť;
v bytoch poskladať
poskladať obrazy, odstrá
odstrániť
niť koberce, strhnú
strhnúť tapety, drevené
drevené obklady,
sprí
sprístupniť
stupniť otvory, dutiny, šachty, poodť
poodťahovať
ahovať nábytky od stien;
použ
použiť vhodný biocí
biocídny prí
prípravok schvá
schválený CCHLaP SR, aplikovať
aplikovať ho špeciá
peciálnymi
tryskami s cielení
cielením do vš
všetkých zistených a potenciá
potenciálnych úkrytov hmyzu;
postreky, fumigá
fumigácia;
následný monitoring, opakovanie po 4 týž
týždňoch (za účelom postihnutia vš
všetkých
vývojových štádií
dií hmyzu v jeho ucelenom vývojom cykle);
potreba sofistikované
sofistikovaného prí
prístupu, spoluprá
spolupráce obyvateľ
obyvateľov sanovaných objektov s
odbornou DDD firmou a sprá
správcom / majiteľ
majiteľom objektu;
represí
represívny zá
zásah vykonať
vykonať celoploš
celoplošne, synchró
synchrónne a dôsledne, najlepš
najlepšie v celej
schodiskovej sekcii objektu alebo aspoň
aspoň všetkých susediacich bytoch okolo
predpokladané
predpokladaného zdroja / ohniska

V súčasnosti používané účinné
biocídy proti plošticiam :
Poznámky :
 na rozdiel od iných druhov hmyzu
proti plošticiam neboli doteraz vyvinuté žiadne biocídne prípravky
charakteru nástrahy
 častá rezistenica ploštíc voči účinným látkam, žiaľ aj doteraz úspešne používaným syntetickým
pyrethroidom
NOVINKY VO SVETE :
 nová nádejná účinná látka chlorfenapyr (prípravok Phantom fy
BASF, v USA povolený a úspešne
používaný)
 CRYONITE – vymrazovanie s CO2

KONIEC, ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ !

