
الضارة حشراتالتقارير مساعدة فى مكافحة   

هوالوقاية من بق الفراش الحظ: مبادئ توجيهية بشأن مكافحة   

؟وأضراره ما هو بق الفراش  
مشكلة خطيرة في مجال اإلسكان في جميع أنحاء البالد ببق الفراشلقد أصبحت المناطق الموبوءة  . 

الفراشوزادت السكان بق   وفقا لوكالة حماية البيئة  

كبيرة للصحة العامة و ضررآفة ذات  من العمليات المعقدة حيث أنة  بق الفراشمكافحة بشكل كبير. تعتبر   

مجدية معةليست   مكافحةال على الرغم من أن  

 المرض، ولدغ قد حكة وتسبب الحساسية لدى بعض الناس، والتي قد تؤدي إلى الثانوي

بب أيضا اإلجهاد أو القلقااللتهابات. وجود بق الفراش يمكن أن يس . 

البق والمنزل؟ماهي طريقة مكافحة   

 

، وعدمالحشرات ينصحون بإتخاذ الحيطة عند السفر خبراء  

 وفيما يتعلق معرفة التدابير المعقدة الالزمة لمنع والسيطرة على بق الفراش، والتغيرات في المبيدات

هي البني المحمر يرالفراش الكبمراقبة بق الفراش هو كيو تأكيدا وتعج المنطقة. بق   

 



 .في اللون، والتي تظهر أكثر المحمر بعد الرضاعة. ويمكن الخلط بينه وبين القراد أو الصراصير الصغيرة

 بق الفراش لدغة وتمتص الدم. بق الفراش هي األكثر نشاطا في الليل وعضة أي المناطق المكشوفة

غير مؤلمة وال الحظت. صغيرة، شقة أو رفعت من الجلد بينما الفرد هو النوم. لدغة نفسها  

 المطبات على الجلد هي العالمة األكثر شيوعا. احمرار، تورم، والحكة عادة تحدث. إذا

 .خدش، يمكن أن المناطق دغة أصبح المصاب

 يمكنك ننظر لنرى ما اذا كان يمكنك تحديد البقع البرازية، وحاالت البيض، وتسليط جلود في الشقوق و

ق على أو بالقرب من سرير. سوفت كنت تبحث أيضا في مجاالت أخرى مثل تحت ورق الجدران، وراء الصورةالشقو  

 إطارات، في األرائك وغيرها من األثاث، الزنبرك في وتحت الفرش، وحتى في المواد من

 .المالبس. مرة أخرى، ومراقبة بق الفراش هي كيو تأكيدا وتعج المنطقة

اإلصابة بق الفراش؟كيف يمكنني منع حدوث   

 .تحقق من بق الفراش على األمتعة والمالبس وعندما عائدين من رحلة

 ابحث عن بق الفراش أو عالمات اإلصابة على العناصر المستعملة قبل ان يصل البنود

 المنزل؛

 .تنظيف جميع البنود ضمن منطقة بق الفراش التي تنتشر فيها

خفاءالحد من فوضى حيث يمكن أن بق الفراش إ . 

على مسافة قريبة  الحشرات بخاخ مبيدات   

 

 بخاخ مبيدات الآفات على مسافة قريبة من المدارس وسط الصورة

أمر وزاري مع عواقب كبيرة ومدمرة على صحتنا مرت في تموز/يوليه بالمنزل. قرار السماح لمبيدات الرش على مسافة 

 .قريبة من المدارس والمستشفيات

 

متر  500من  في المسائل المتعلقة بحماية البيئةالطبيب والمتحدث باسم الرابطة الطبية « كما كشف في "كريت جديدة

مترا 20مترا أو حتى  80المسافة من البيوت، والآن، مع القرار الوزاري المشترك الجديد، يمكن لشخص ما الرشات حتى  ! 

 

تقترب من بيوتنا   

 

الهيئات هناك مع الجرارات تم رش المبيدات السامة على مسافات  Petrakis كما كشف في رسالته الموجهة إلى السيد

اضية، مع القرار الجديد سيدلي متر من المناطق في حدائق المستشفيات ورياض الأطفال والمدارس أو الري 1000من 

متر!... في نفس الفئة المناطق، إذا تم تطبيق مبيدات الآفات السمية مع آلات الضغط المنخفض على  200بخاخ 

متر. نفسه ينطبق على المخيمات،  200متر، مع القرار الجديد سوف تسمح للتطبيقات من  500مسافات تتجاوز 

متر من أقرب من ذي قبل 300فنادق، وستبذل مسافة الرش على بعد والمعسكرات، والمواقع الأثرية وال . 

 

ومن المهم أيضا الحد المسافة في مناطق سكنية داخل المستوطنات. "نيفيلوبسيكاستيريس بالمبيدات السامة ستتصل 

خ لإدماج الهواء في متر مع القرار الجديد، وإذا كان على فوهة بخا 80متر التي كانت من قبل، على بعد  500المنازل، من 



مترا! وفي المقابل للضغط المنخفض والرش بالمبيدات  20الانخفاض في الإنتاج )مثلاً، فوهات فنتوري(، أنا رش وتبعد 

متر 200متر يصبح  100السامة ضمن مسافة  . 

 

ط فوهة الرذاذ القرار الجديد، أن يكون تعقب الجديدة تحسن خل 24كل هذا مع التفسيرات المشار إليها في المادة 

الإسقاط الجوي، مع يبسيكورما غير رش الأشجار في حدود المحاصيل أو المعاوضة الواقية لمنع اندفاع الرش الجوي أو 

ونحن نعلم، ومن الواضح أن عدم القيام بالتدخلات إيليكتروستاتيكويس بخاخ للرش في خارج، مدارس الحضانة، إلخ أن أيا 

ذه المعاييرالكيميائية وه . 

 

وتنتج أي شركة من هذا القبيل فوهة  الحشراتفوهات جديدة الاختراعات للشركات المتعددة الجنسيات من مبيدات 

جديدة لمواصلة توزيع مع معدل نمو الإنتاج والاستهلاك لمنتجات حماية النبات. ومع ذلك، ليست قليلة جداً من المنتجين 

.للبيع دة وأي مخزن الإمدادات الزراعية الذين يستخدمون بخاخ مع فوهات جدي . 

 

ووفقا لبيانات من شركات تسويق الآلات الزراعية وقطع الغيار من بيلوبونيس وشمال اليونان، الفتحات المستخدمة من 

لسيد بيتراكيسقبل المزارعين لمحاصيل الأشجار في شمال اليونان، والحد الأدنى في مجالات أخرى، "يختتم ا . 

ضافة إلى ذلك، يتفق العلماء من معهد "الآلات الزراعية" وهياكل ناجريف، ولكن أيضا من معهد بيناكي المعاق وتيه إلوبا

 .كريت، التي ليس فقط هو العامل الرئيسي الذي يحد من فوهات الرش الانجراف

 

قيق وتعريف "الأرض"... ولهذا السبب نجد حقولاً رش بينما هناك المشاكل الخطيرة الناجمة عن عدم وجود تخطيط د

فدان( ضمن مجالات إنتاجية عالية 4القادم هناك منازل، أو إلى الأذهان منازل )لأنه مثل المالك له  . 

  

بحذر وتحت إشراف شركة متخصصةاستخدام المبيدات الحشرية  . 
في كثير من األحيان ألنها تنشط ليال والمقيمين إلي جحورة  النة ماهر فى التخفي لم يتم كشفه الذيذهب بق الفراش يقد   

اإلجراءات المتخذة إلصالح الوضع  . 

الرغم من أن تفتيش بق الفراش والعالج قد يستغرق وقتا طويال لتحديد موعد، الخاصيةعلى   

 مالك / مدير سوفت تسعى التخاذ اإلجراء المناسب ضمن فريق فترة معقولة باستخدام

 :المبادئ التوجيهية التالية

ة. ومن األهمية بمكانفي السرير كشف علة سوفت تفقد الوحدة السكنية لتحديد ما إذا كان بق الفراش موجود  

 كيو تجرى عملية التفتيش من قبل الموظفين المدربين أو المهنيين طرف ثالث. قد يكون الكشف البصري

 .من المستحيل استخدام عمليات التفتيش مستوى منخفض. لهذا السبب، ينصح أدوات الكشف متعددة

ي على جاذبة يمكن أن تكون أدوات فعالة لاألبحاث الحديثة تشير إلى أن "نشطة" ترصد بق الفراش التي تحتو  

 الكشف عن اإلصابة في وقت مبكر. بعض شركات مكافحة الحشرات المرخص تستخدم الكشف عن الكالب للتحقق من

 .جود بق الفراش

اإلبالغ عن اإلصابة وما ال يقل عن المحيطةوباستمرار في ثنايا الفراش والمراتب التفتيش   

 المصادر:

على مزيد من المعلومات حول الوقاية من بق الفراش قبل الوصول إلى المواقع اإللكترونية التاليةويمكن االطالع  : 

  تطهير ورش البيوت والمنازل والشركات القضاء على كافة أنواع الحشرات مكافحة بق الفراش باستخدام أمصال ومبيدات

   مستوردة ذات فاعلية عالية



 

 

 

 


