
 مكافحة الحشرات الضارة

 

 الصرصور األلماني
 

 العنصر األكثر أهمية  

 الصرصور األلماني هو حشرة ضارة صحًيا يمكن أن يتسرب إلى داخل البضاعة. 

  وهو يتكاثر في المباني المدفأة ويمكن أن ينتقل بفضالته والمسببات المرضية

 إلى المواد الغذائية واألفراد. 

  .وهي تنشط لياًل وتفضل األجواء الدافئة الرطبة 

  .يمكن أن يتعرض أي بيت لهذه الكائنات واألمر ليس له عالقة بالنظافة 

  فإسبراي في حاالت اإلصابة بها فلن يساعدك إال المكافحة المتخصصة ،

 مكافحة الحشرات لن يحل الموقف.

  في حاالت االشتباه قم بالضرورة بجمع الحيوانات واعهد لشخص متخصص

 بالتحقق في األمر.

 

 المظهر

  ملم بلون بني وجسم مسطح بمستشعرات  15-9يظهر الصرصور البالغ بطول

 طويلة. 

  يوجد بدرع العنق قرني استشعار باللون األسود، وهما ما يعدان عالمة هامة

تميزه عن صرصور الغابة غير المؤذي. صرصور الغابة ليس لديه هذين 

 القرنين.

 .وال يمكنه أن يطير  

 

 
 راينر بوزبيشيل الصرصور األلماني، صورة:

 

  تبدو مثل ثفل القهوة. -حبيبات داكنة صغيرة  -فضالت الصرصور 

 

 
 UGZفضالت الصرصور وأكياس البيض، صورة: 

 

 

  ملم، بدون أجنحة،  9-2الحيوان الصغير )حوراء(: بحسب العمر يبلغ طولها

 داكنة أكثر من الصرصور البالغ، لكنها تشبهه. 

 

 
 UGZالصرصور األلماني البالغ )على اليسار( ومعه حوارئين مختلفتي العمر، صورة: 

 

  



 

 2016منشور إصدار ديسمبر 

 طريقة الحياة

  في سويسرا تعيش فقط في المباني المدفأة وفي الشقق، وال سيما في المطبخ

 والحمام. 

 .وهي كائنات تنشط لياًل وفي الضوء سرعان ما تهرب وتختبيء في الشقوق 

  وهي تفضل االختباء في الزوايا المظلمة، حيث الرطوبة والحرارة: األجهزة

 الصحون وماكينة إعداد القهوة وما إلى ذلك.الكهربائية، مثل الثالجة وغسالة 

 .القوارت البسيطة: النفايات في مقالب القمامة وفتات الخبز وبقايا الدهون 

 .يمكن أن تظهر أيًضا في المنازل النظيفة للغاية 

 

 التطوير

  بيضة. 36تضع أنثى الصرصور مجموعات البيض وهي تضم في المتوسط 

  يوم بدًءا من البيضة وصواًل إلى الصرصور البالغ  100يستغرق األمر حوالي

 م. 24في وسط حرارة 

 

 االنتشار

 .منتشر اآلن في كل أنحاء العالم 

 تسوق وفي وفي مراكز ال فهي موجودة في مجال الفندقة وفي صناعة األغذية

 وأيًضا في المساكن. الحمامات وفي المستشفيات

 

 كيف تدخل الصراصير إلى أي بيت؟ 

  تتسرب هذه الكائنات في األمتعة التي تجلبها معك من العطلة ومن خالل قطع

 .وقطع التغليف والتعبئة أو في أماكن العمل األثاث المستعملة

 التهوية أو التوصيل من سكن  مرة في البيت تجدها تتجول مثاًل بطول مسارات

 إلى سكن.

  في الغالب تكون هناك الكثير من المساكن أو البيت كله مشكالت مع

 الصراصير.

 

 األهمية واألضرار

 .الصراصير ال تنتج مطلًقا عن االتساخات وال تعبر عن التقصير في النظافة 

  الصراصير غير صحية ويمكنها أن تنقل مسببات المرض ويجب أن يتم

 مكافحتها.

 .فضالتها وبقايا جلدها يمكنها أن تتسبب في الحساسية 

 

 المكافحة 

 .الصراصير ال تختفي من تلقاء ذاتها 

 .المسح والتنظيف ال يساعد في شيء 

  اسأل جارك ما إذا كان هو اآلخر لديه مشكالت مع الصراصير وأبلغ إدارة

 المنزل بالواقعة.

 فيمكن أن يؤدي ذلك اي الحشرات، ال تحاول بنفسك مكافحة الصراصير بإسبر

 إلى نشرها في المسكن بالكامل أو في البيت.

 .يجب أن يتم مكافحة الصراصير في كل البيت في نفس الوقت 

  هذا األمر يجب أن تقوم به شركة متخصصة في مكافحة الحشرات تتمتع

 بالترخيص المعتمد.

 .هدف واضح ومحدد: المكافحة التامة في البيت كله 

 

 حمل التكاليف؟من يت

  إذا كان هناك أكثر من شقة مصابة بهذه اآلفات في البيت فيجب أن تتحمل إدارة

المكافحة. يجب أن يتم فحص كل البيت مهمة تكليف شركة متخصصة بمهمة 

 الشقق للتحقق من إصابتها بالصراصير.

  ال يسمح بأن يتم تحميل المستأجرين بتكاليف المكافحة. انظر أيًضا المنشور

. الوضع القانوني في الشئون الوضع القانوني في حاالت اآلفاتلخاص بنا ا

 258"ف" و "ج" و "هـ" والمادة  257والمادة  256السكنية منظم وفًقا للمادة 

 .259والمادة 

 

 

 سوف نستمر في مساعدتك

اتصل بنا أو راسلنا أو حدد لنا الحشرات. نقدم لك المشورة مجاًنا وفقط لسكان مدينة 

 زيوريخ.

 

مركز المشورة لمكافحة الحشرات، إيزابيل النداو لوشر، د. جابي موللر، ماركوس 

 شميت 

 

 ألجل ساعة التحدث الشخصية وعلى التليفون 

 سكان مدينة زيوريخ: 

  232شارع فالخه شتراسه، مكتب  31

  38 28 412 044تليفون 

 ظ 02.30 –  01.30الجمعة: الساعة  -االثنين 

 

 شارع فالخه شتراسه 31 للخطابات:

 8021، زيوريخ 3251صندوق بريد   

 شارع فالخه شتراسه 31 للباقات: 

 زيوريخ 8006  

  

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung 

 


