
HAŞEREYLE MÜCADELE 

 

Tahtakurusu 
 

En önemlisi  

 Tahtakurusu son yıllarda dünya çapında çok yoğun artış 

gösterdi.  

 Yayılma, seyahat bagajları ya da ikinci el mobilya 

üzerinden gerçekleşiyor.  

 Bunlar geceleri insan ve hayvanların kanını emiyor.  

 Bir tahtakurusu istilası herkesin başına gelebilir ve 

hijyenik olmayan durumlarla ilişkisi yoktur.  

 İstila durumunda sadece profesyonel haşereyle 

mücadele yardımcı olabilir. 

 Şüpheli durumda mutlaka böcekleri toplayın ve uzman 

personel tarafından tespit yapılmasını sağlayın. 

 

Görünüm  

 Büyümüş halde 4-6 mm boyunda, tam emmiş halde 

yaklaşık 10 mm ve kahverengi kırmızı renkte yassıdır.  

 Genç tahtakuruları daha küçük ve daha açık renklidir.  

 

 

Fotoğraf: Bed Bug Foundation 

 

Yaşayış şekli 

 İnsanların ve ev hayvanlarının kanını emer, geceyi 

tercih eder. 

 Gün içerisinde yatak, mobilya ve odalardaki oyuklarda 

saklanır. 

 Örn. haşere spreyleri ile öldürülmeye çalışıldığında bir 

evden diğerine geçebilirler.  

 Dişileri 500 kadar yumurta yapar.  

 Soğuklarda uzun süre yaşayabilir ve altı aya kadar 

açlığa dayanabilir.  

 Yaşam süreleri yakl. 1 yıldır. 

 

Zararlar  

 Geceleri üstü kapalı olmayan yerleri sokar (boyun, yüz, 

kollar, bilek vs.).  

 Kaşıntı gibi cilt tepkileri genellikle bir saat sonra ya da 

bir gün sonra ortaya çıkar.  

 Toplumun yaklaşık % 20'si tahtakurusu sokmalarına 

deride kaşınma tepkisi verir.  

 Tahtakurularının hastalık taşıdığına ilişkin bir bilgi henüz 

yok.  

 

 

 

Tahtakurusu istilası nasıl belirlenir? 

 Gün içinde karyolada ve yatak yakınındaki oyuklarında 

saklanırlar.  

 Dışkı kalıntıları, küçük siyah noktalar (bkz. alttaki resim) 

ya da kan damlacıkları belirlenebilir.  

 Daha etkili ve uygun çözüm için evin tahtakurusunun 

izini süren köpeklerle aranması önerilir.  
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Mücadele 

 Bu araçları mücadele için yalnızca tahtakurusu tespit 

edildiğinde kullanın.  

 Haşere ilacı ile kendiniz mücadele etmeyi denemeyin bu 

şekilde tahtakuruları tüm eve ya da binaya yayılabilir. 

 Mücadele, sadece konfederasyon uzman belgesine 

sahip profesyonel haşereyle mücadele şirketi tarafından 

gerçekleştirilmelidir.  

 Açıkça tanımlanmış hedef: tamamen yok etme.  

 Pek çok durumda haşere ilacının bir kaç defa 

uygulanmasına gerek duyulur. Alternatif: ısıl işlem. 

 Bir işlem, yeniden açığa çıkmalarının önüne geçmez. 

 

Önleme 

 İkinci el yatak ve mobilyaları tahtakurularına, dışkı 

izlerine ya da kan damlalarına karşı kontrol edin.  

 Taşınma kartonların da tahtakurusu barınabilir. 

 Özel durum kıyafetlerini 60° C'de yıkayın ya da 45° C'de 

çamaşır kurutma makinesinde kurutun.  

 Tahtakurusu istilasında tahtakurularının komşulara da 

yayılmaması için mobilyaları merdiven boşluklarında, 

kilerde ya da tavan aralıklarında depolamayın.  

 Mobilyalar atılacaksa diğer insanların mobilyaları ve 

tahtakurularını evlerine götürmelerini önlemek için lütfen 

üzerine belirgin bir şekilde tahta kurusu var işareti 

koyun ya da kullanılamaz hale getirin. 

 

Otel odasında tahtakurusu istilasında ne yapılmalıdır? 

 Otel sorumlularını bilgilendirin.  

 Başka bir oda talep edin, özellikle de yanında olmayan 

bir odayı.  

 Valizleri yataktan olabildiğince uzağa koyun ve tüm 

fermuarlarını kapatın. 

 

Tahtakurusu olan bir odada bir gece kaldıktan sonra ne 

yapılmalıdır? 

 Valizleri balkonda ya da çamaşırhanede açın.  

 Hemen yıkanması mümkün değilse çamaşırları, 

bantlarla iyice kapatılmış çöp poşetlerinde saklayın. 

 Çamaşırları derhal 60° C'de 30 dakika ya da 40° C'de 

arka arkaya iki kere yıkayın. 

 Çamaşır kurutma makinesinde 45° C'de 30 dakika 

kurutun.  

 Derin dondurucuda -17° C'de 24 saat bekletin. 

 Boş valizlere açık alanda doğrudan haşere ilacı sıkın ve 

daha sonra kilerde ya da balkonda iyice havalandırın.  

 

Mevzuat 

 Bir binada birden fazla dairede istila varsa bina 

yöneticisi uzman bir şirketi bunlarla mücadele etmek için 

görevlendirmelidir. Tüm daireler tahtakurularına karşı 

kontrol edilmelidir.  

 Masraflar kiracılara yüklenmemelidir. Bunun için bkz. 

Haşere İstilasında Yasal Durum broşürümüz. İsviçre 

Borçlar Kanunu Madde 256, 257f, g, h, 258 ve 259'da, 

konut binalarındaki yasal durumlar düzenlenmiştir.  

 

Sizlere yardım etmeye devam ediyoruz 

Haşerelerin belirlenmesi için bizi arayın, bunları bize 

gönderin ya da getirin. Danışma hizmetimiz ücretsizdir ve 

sadece Zürich şehrinde yaşayanlar içindir. 

 

Haşereyle mücadele danışmanlık merkezi  

Isabelle Landau Lüscher, Dr. Gabi Müller, Marcus Schmidt  

 

Zürih'te yaşayanlar için  

telefonla ya da kişisel görüşme saati:  

Walchestr. 31, 2. Kat, Büro 232 

Telefon 044 412 28 38 

Pt – Cu: saat 13.30 – 14.30 

 

Posta için: Walchestrasse 31 

  Postfach 3251, 8021 Zürih 

Paket için:  Walchestrasse 31 

  8006 Zürih 

 

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung

 


