
СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТОЧИНА 

 

Смеђа бубашваба 
 

Најважније информације   

Смеђа бубашваба је штеточина која се може унети у 

стамбени објекат заједно са робом.  

 Она се размножава у објектима са грејањем и може 

путем измета и избљувака да преноси клице 

заразних болести на намирнице и људе.  

 Ноћна је животиња и воли топла, влажна подручја.  

 Инфестација се може догодити било коме и нема 

никакве везе са нехигијенским условима.  

 У случају инфестације помаже само 

професионално сузбијање штеточина; спреј против 

инсеката не доводи до искорењивања инфестације. 

 У случају сумње, обавезно прикупите животиње и 

дајте их на преглед стручном особљу. 

 

Изглед 

 Одрасла јединка је дужине 9–15 мм, смеђе боје и 

спљоштеног тела са дугим антенама.  

 Две црне уздужне пруге на горњој плочи проторакса 

представљају најважније обележје распознавања у 

односу на безопасне домаће бубашвабе. Домаће 

бубашвабе немају ове пруге. 

 Не могу да лете.  

 

 
Смеђа бубашваба, фотографија: Рајнер Поспишил 

 

 Измет – мала тамна зрна – изгледају као талог од 

кафе. 

 

 
Измет бубашвабе и остаци капсула са јајашцима, фотографија: 

UGZ 

 

 

 Млада јединка (нимфа): Дужине 2–9 мм у 

зависности од старости, нема крила, тамнија од 

одраслих јединки али сличног изгледа.  

 

 
Одрасла јединка смеђе бубашвабе (лево) са две нимфе 

различите старости, фотографија: UGZ 

 

  



 

Верзија брошуре за децембар 2016. године 

Начин живота 

 У Швајцарској само у објектима са грејањем, у 

становима, пре свега у кухињи и купатилу.  

 Ноћна је животиња, на светлу брзо бежи и сакрива 

се у процепима. 

 Воли тамна скровишта, влагу и топлоту: електричне 

уређаје попут фрижидера, машине за прање 

посуђа, апарата за кафу итд. 

 Сваштојед без великих захтева Отпаци из канте за 

смеће, мрвице, масни остаци. 

 Може да се јави и у веома чистим домаћинствима. 

 

Развој 

 Женке полажу капсуле са просечно 36 јајашаца. 

 За развој бубашвабе од јајашца до одрасле јединке 

при температури од 24 °C потребно је око 100 дана. 

 

Распрострањеност 

 Данас је распрострањена на целом свету. 

 Може се наћи у угоститељским објектима, 

објектима прехрамбене индустрије, тржним 

центрима, купатилима и болницама, али и у 

становима. 

 

Како бубашвабе доспевају у стамбене објекте?  

 Оне се ненамерно уносе у стамбене објекте путем 

пртљага, коришћеног намештаја, амбалажног 

материјала или са радног места. 

 Једном када се нађу у објекту, оне се путем нпр. 

вентилационих отвора или кабловских проводника 

крећу од стана до стана. 

 Најчешће неколико станова или читав стамбени 

објекат има проблема са бубашвабама. 

 

Значење и штета 

 Бубашвабе никад не настају услед прљавштине и 

не представљају показатељ недовољне хигијене. 

 Бубашвабе су нехигијенске, могу да преносе клице 

заразних болести и морају се сузбити. 

 Њихов измет и остаци њихове опне могу да изазову 

алергију. 

 

Сузбијање  

 Бубашвабе неће нестати саме од себе. 

 Чишћење не помаже. 

 Питајте своје суседе имају ли и они проблема са 

бубашвабама и потом пријавите инфестацију 

управнику зграде.Немојте самостално покушавати 

да сузбијете штеточине користећи спреј против 

инсеката, јер се на тај начин бубашвабе могу 

раширити по читавом стану или стамбеном објекту. 

 Сузбијање бубашваба се мора изводити 

истовремено по целом стамбеном објекту. 

 То сме да врши само професионално предузеће за 

сузбијање штеточина са посебном савезном 

дозволом. 

 Јасно дефинисан циљ: потпуно искорењивање у 

целом стамбеном објекту. 

 

Ко сноси трошкове? 

 У случају инфестације више од једног дома у 

стамбеном објекту, управник зграде мора да унајми 

професионално предузеће за сузбијање штеточина. 

Присуство бубашваба се мора проверити у свим 

становима. 

 Трошкови се не могу пренети на закупца. Више 

информација можете пронаћи у нашој брошури 

Правна ситуација у случају најезде штеточина. 

Правна ситуација у стамбеним објектима је 

регулисана у швајцарском Закону о облигационим 

односима, чл. 256, 257f, g, h, 258 и 259. 

 

 

Ми вам можемо помоћи 

Позовите нас, пошаљите нам инсекте на проверу или 

их донесите. Наш савет је бесплатан и намењен је 

искључиво становницима града Цириха. 

 

Служба за информације, сузбијање штеточина  

Изабела Ландау Лишер, др Габи Милер, Маркус Шмит  

 

Консултацијe путем телефона и личнe консултацијe за  

становнике града Цириха:  

Walchestr. 31, 2. спрат, канцеларија 232  

Бр. телефона 044 412 28 38  

Понедељак–петак: 13.30–14.30 ч 

 

За писма: Walchestrasse 31 

  поштански фах 3251, 8021 Zürich 

За пакете:  Walchestrasse 31 

  8006 Zürich 

  

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung 

 


