PROBLÉM ŠTĚNICE

Co jsou vlastně štěnice?
Štěnice obecná (Cimex lectularius) je velmi nepříjemný hmyzí parazit. Žije v noci a živí se krví,
kterou saje na lidech, ale může i na zvířatech. Kousnutí tímto hmyzem je bolestivé, někdy
provázené silnou alergickou reakcí. Dospělý jedinec štěnice je 3-4mm velký, tmavě hnědé
barvy, nymfy jsou slámově zbarvené velikost cca 1,3 mm). Samičky štěnice domácí po
dosažení pohlavní dospělosti (té dosahují za 60 dní) mohou naklást 1-5 vajíček denně, za celý
život pak od 200 do 500. Vajíčka štěnice se líhnou přibližně 7-10 dní.

Štěnice kousnutí
Štěnice sají krev v noci, ve dne jsou v úkrytech. Při velmi vysokém stupni zamoření jsou však i
přes den na volně přístupných místech (stěny, nábytek, rámy oken apod.). Bodají hlavně na
odhalených (nepřikrytých) částech těla. Při vpichu štěnice vstříkne do rány anestetikum,
takže kousnutí nebolí; zánět (zarudnutí a svědivost) se objeví až později. Sání trvá 5 - 20
minut. Interval sání krve je závislý na teplotě (při teplotě 18 - 20°C jedenkrát za 7-10 dní; při
teplotě 25°C jedenkrát za 3 - 4 dny). Dospělá štěnice obecná žije obvykle necelý rok, ale
může přežívat ve vhodných podmínkách i několik let. U osob, které se s výskytem štěnic
setkaly poprvé se typická kožní reakce objevuje se zpožděním, až po proběhlé imunizaci
(alergizaci), která trvá necelý týden. Po této době se pak najednou během několika hodin
objeví typické červené svědivé pupínky v každém místě sání. Intenzita "kopřivky" je tedy

závislá na celkovém počtu sání v průběhu celého týdne. Většina lidí (cca 60%) nemá žádné
kožní reakce na pokousání štěnicemi.

Kde štěnice v bytě objevíte?
Štěnice obecná lidově postelová jak už je patrné z názvu se zdržuje v blízkosti postelí,
záhybech matrací, ve švech povlečení, v konstrukcích postelí a sedacích souprav. Štěnice
jsou ploché, proto se schovají do každé, štěrbiny, díry po hmoždinkách, obložení zdí a stropu,
odchlípnuté tapety, rámy obrazu a zrcadel, plakáty na zdech, poličky, podlahové lišty, okraje
koberců, ve hřbetu a mezi stránkami knih, průchody teplovodních a elektrických rozvodů,
zásuvky, lišty el. rozvodů, mezi prádlem a oblečením. Štěnice jsou hmyz, který se sdružuje a
ve vhodných úkrytech zakládá kolonie. Tyto kolonie jsou dobře dohledatelné podle tmavých
výkalů štěnic, svlečků a světlých vajíček, které se hromadí v jejich okolí. viz foto níže.

Jak vyhubit štěnice
Likvidace štěnic není snadná. Pokud doma štěnice objevíte nepoužívejte Biolit!!! a ani jiné
komerční prostředky. Z pravidla jsou bez efektu a štěnice s nimi stejně nevyhubíte.
Doporučuji obrátit se na odbornou firmu. Která vám byt prohlédne a v případě nalezu
štěnice provede opatření k její vyhubí. Štěnice jsou rezistentní proti většině dezinsekčním
postřikům a to i některým profesionálním, které jsou na internetu volně dostupné. Pouze
odborník se zkušeností s hubením štěnic zvolí opravdu kvalitní a účinný prostředek, která si s
tímto nepříjemným parazitem poradí. Zásah kvalitního odborníka se pohybuje většinou od
2000 Kč do 6000 Kč za bytovou jednotku.

Jak vybrat správnou firmu?
Každý pracovník hygienické stanice, deratizátor provádějící hubení štěnic musí mít certifikát osvědčení, které ho opravňuje k této činnosti a zároveň mu dovoluje nákup účinných látek k
likvidaci štěnic, které nejsou volně dostupné ! Každý pracovník, který se hubením štěnic
zabývá by měl své práci dobře rozumět a umět odpovědět na vaše otázky. Důležité je, kdy k
vám deratizátor může dorazit. Přísloví „Čím dříve tím lépe“ platí v tomto případě bez
vyjímky.

Jak na štěnice v panelovém domě ?
Výskyt v panelovém bytě je třeba bezodkladně nahlásit majiteli, správci či výboru sdružení.
Zásah v jednom bytě, kde byli štěnice zjištěny je nedostatečný. Dle metodických pokynů je
nezbytné ošetřit i byty sousedící na patře a též byty ve „stoupačce“ s bytem s výskytem
štěnic nad a pod (tzv. ošetření do kříže). Nelze vyloučit, že štěnice se do bytu se zjištěným a
nahlášeným výskytem dostali právě z bytů sousedících. Ošetření sousedních bytů se provádí
též z důvodů migrace štěnic po aplikaci insekticidů do míst bez ošetření (instinktivní
chování), tedy do sousedních bytů, kde se dezinsekce neprováděla. Je v zájmu všech
nájemníků v domě, aby dezinsekce byla provedena odborně a kvalitně. Bezpodmínečně je
nutné provést následnou dezinsekci cca do 1 měsíce v celém rozsahu 1.akce a to kvůli
vylíhnuvší se nové generaci štěnic z vajíček. Vajíčka hmyzu jsou odolná vůči insekticidům. Ten
je nelikviduje. Před příchodem deratizátora je nutné vyprázdnit úložné prostoty v postelích
a v sedacích soupravách a je též vhodné vyklidit věci ze stolků a skříní zejména v ložnicích.
Tyto věci uložit do igelitových pytlů a před ukládkou do pytlů je důkladně opticky
prohlédněte, zda na nich štěnice nejsou. Objevené štěnice fyzicky zlikvidujte, či uchovejte
ve skleničce s víčkem pro deratizátora. Textilie včetně povlečení vyperte na 60 stupňů
celsia. Tím se štěnice zničí. Neaplikujte žádné dezinsekční spraye zakoupené v obchodech.
Na ty jsou štěnice rezistentní. Po profesionálním postřiku nevytírejte vystříkaná místa
alespoň 14 dní, vyjma míst, které přijdou do styku s pokožkou člověka a s potravinami. Ty
setřít můžete.

Referát zpracoval Libor Čihák, majitel DDD firmy

Kontaktní telefon : +420 603 228 980

www.deratizator.cz

