
PloPlošštica postetica posteľľnnáá

�� lat.: Cimex lectulariuslat.: Cimex lectularius
�� angl.: Bedbugangl.: Bedbug
�� nem.: Bettwanzenem.: Bettwanze
�� ččes.: es.: ŠŠttěěnice domnice domááccíí

Pôvodom je z Pôvodom je z ÁÁziezie



TaxonomickTaxonomickéé zatriedenie zatriedenie 
a za záákladnkladnéé znakyznaky

�� RRíšíša : a : ŽŽivoivoččííchychy
�� LLíínia : Zvliekavcenia : Zvliekavce
�� KmeKmeňň : : ČČlláánkononkonožžcece
�� Trieda : HmyzTrieda : Hmyz
�� Rad : BzdochyRad : Bzdochy
�� ČČeeľľaaďď : Plo: Ploššticovitticovitéé
�� Rod : PloRod : Ploššticatica
�� Druh : posteDruh : posteľľnnáá

NedokonalNedokonaláá premena :premena :
�� vajvajííččkoko
�� nymfa (5 nymfa (5 ššttáádidiíí) ) –– opakovanopakovanéé

zvliekanie  zvliekanie  
�� dospelý hmyzdospelý hmyz
Pohlavný dimorfizmus :Pohlavný dimorfizmus :
�� samsamčček ek ššttííhlejhlejšíší
VeVeľľkoskosťť ::
�� 5,5 5,5 –– 6 mm (dospelý hmyz)6 mm (dospelý hmyz)
MorfolMorfolóógia :gia :
�� 3 p3 pááry nôh, bezkrry nôh, bezkríídladla
�� plochplochéé, ov, ováálne a lne a ččlláánkovannkovanéé telotelo
�� hrdzavohrdzavoččervenervenáá farbafarba
�� bodavocicavbodavocicavéé úústne stne úústrojestroje



RozmnoRozmnožžovacovacíí a a žživotný cyklus: ivotný cyklus: 
�� kopulkopuláácia viackrcia viackráát za t za žživotivot
�� samica kladie 2samica kladie 2--10 silne lepkavých 10 silne lepkavých 

vajvajííččok denne ok denne 
�� za za žživot cca 200ivot cca 200--500 vaj500 vajííččokok
�� nymfy sa liahnu pri izbovej teplote nymfy sa liahnu pri izbovej teplote 

(19(19--23 23 °°C) za 6C) za 6--17 dn17 dníí, tvarovo , tvarovo 
predstavujpredstavujúú miniatminiatúúru dospelru dospeléého ho 
hmyzu hmyzu 

�� obdobie vývoja z nymfy do obdobie vývoja z nymfy do 
dospeldospeléého ho ššttáádia je 14dia je 14--30 dn30 dníí, pri , pri 
poklese teplôt a nedostatku poklese teplôt a nedostatku 
potravy niekopotravy niekoľľko mesiacovko mesiacov

�� 5 nymf5 nymfáálnych lnych ššttáádidiíí, ka, kažžddéé sa sa 
musmusíí 1x nacica1x nacicaťť krvi, aby vývojkrvi, aby vývoj
pokrapokraččoval   oval   

�� dodožžííva sa ava sa ažž 20 mesiacov20 mesiacov
�� dokdokáážže hladovae hladovaťť 12 mesiacov12 mesiacov



Zaradenie a prZaradenie a prííbuzenstvobuzenstvo
ZARADENIE :ZARADENIE :

�� vonkajvonkajšíší parazit parazit ččlovekaloveka
�� v miernom pv miernom páásme jediný druh z sme jediný druh z 

radu, ktorradu, ktoréého celý vývoj prebieha ho celý vývoj prebieha 
v uzavretých priestorochv uzavretých priestoroch

�� obtiaobtiažžny hmyzny hmyz
�� cicia / cicia / žživivíí sa sa ľľudskou krvou udskou krvou 
�� nnúúdzovo parazituje aj na vtdzovo parazituje aj na vtáákoch koch 

(hydina, kan(hydina, kanááriky), potkanoch, riky), potkanoch, 
mymyššiach, psoch a maiach, psoch a maččkkááchch

�� krvou sa krvou sa žživia vivia vššetky etky ššttáádidiáá
(nymfy i dospelý hmyz)(nymfy i dospelý hmyz)

�� u nu náás plos plošštice nie stice nie súú povapovažžovanovanéé
za epidemiologicky významnza epidemiologicky významnéé

PRPRÍÍBUZNBUZNÉÉ DRUHY U NDRUHY U NÁÁS :S :
�� PloPlošštica lastovitica lastoviččiaia
�� PloPlošštica holubiatica holubia
�� PloPlošštica netopieriatica netopieria

prprííleležžitostne parazitujitostne parazitujúú na na ččlovekuloveku



SprSpráávanie, spôsob vanie, spôsob žživotaivota
�� nonoččný hmyz, cez dený hmyz, cez deňň sa zdrsa zdr--

žžujujúú v v šškkáárovitých rovitých úúkrytochkrytoch
�� rady sa skrývajrady sa skrývajúú na miestach, na miestach, 

kde sa môkde sa môžžu navzu navzáájom, ako aj jom, ako aj 
prostredia dotýkaprostredia dotýkaťť (thigmota(thigmota--
xia), majxia), majúú rady suchrady suchéé miesta miesta 

�� napnapáádajdajúú spiaceho spiaceho ččloveka za loveka za 
tmy, vntmy, vníímajmajúú pach, COpach, CO22 a tepa tep--
lo, cicajlo, cicajúú 5 5 –– 10 min10 minúút t 

�� v domoch sa rozliezajv domoch sa rozliezajúú najmnajmää
dutinami rozvodov, dutinami rozvodov, šštrbinami, trbinami, 
ššachtami, v lete aj po vonkajachtami, v lete aj po vonkaj--
šíších mch múúroch a cez oknroch a cez oknáá (rých(rých--
loslosťťou max. 1m/1 min.)ou max. 1m/1 min.)

�� pri zistenpri zisteníí výskytu vvýskytu vžždy hrozdy hrozíí
nebezpenebezpeččenstvo ich rozenstvo ich rozšíšírenia renia 
do susedných bytov  do susedných bytov  



Výskyt, obVýskyt, obľľúúbenbenéé úúkrytykryty
Objekty s najObjekty s najččastejastejšíším výskytom :m výskytom :

�� byty sbyty síídliskovdliskovéého typuho typu
�� ubytovne, internubytovne, internááty, motelyty, motely
�� zariadenia socizariadenia sociáálnych slulnych služžiebieb
�� zdravotnzdravotníícke zariadeniacke zariadenia
�� hydinhydináárne, kurnrne, kurnííky, holubnky, holubnííkyky
�� rodinnrodinnéé domy domy 
�� sklady secondhand sklady secondhand ššatstva a atstva a 

nnáábytku bytku 
�� dopravndopravnéé prostriedky s prespanprostriedky s prespaníímm

ÚÚkryty v objektoch :kryty v objektoch :

�� šškkááry stien, podlry stien, podlááh (parkety, lih (parkety, liššty)ty)
�� pod tapetami  a kobercamipod tapetami  a kobercami
�� matrace (matrace (ššvy, starvy, starššie pruie pružžinovinovéé))
�� ččalalúúnenie kresiel a pohovieknenie kresiel a pohoviek
�� drevendrevenéé nohy nnohy náábytku, starobytku, starožžitný itný 

nnáábytokbytok
�� za obrazmi, garniza obrazmi, garnižžami, skriami, skriňňamiami
�� elektrorozvody, poelektrorozvody, poččíítataččovovéé siete, siete, 

lustre, elektrospotrebilustre, elektrospotrebiččee
�� posteposteľľnnáá bielizebielizeňň, , ššatnatnííky, ky, 
�� kufre, zavazadlkufre, zavazadláá
�� hniezda holubov, lastovihniezda holubov, lastoviččiek, iek, 

vrabcovvrabcov

ČČO NAJBLIO NAJBLIŽŽŠŠIE K HOSTITEIE K HOSTITEĽĽOVIOVI



ZnZnáámky výskytumky výskytu
�� najprv bolestivnajprv bolestivéé, neskôr svrbiv, neskôr svrbivéé zazaččerveerve--

nannanéé papuly, hlavne na v sppapuly, hlavne na v spáánku obnanku obnažžee--
ných ných ččastiach tela (hlava, krk, konastiach tela (hlava, krk, konččatiny atiny --
ččasto stehnasto stehnáá, chodidl, chodidláá)) v rade vedv rade vedľľa sebaa seba

�� (pri prvom kontakte je popisovan(pri prvom kontakte je popisovanéé oneone--
skorenie alergickskorenie alergickéého prejavu o 3ho prejavu o 3--5 dn5 dníí))

�� trus plotrus ploššttíícc –– tmavohnedtmavohnedéé aažž ččervenohneervenohne--
ddéé „„bodkybodky““ ššooššovkovovkovéého tvaru najmho tvaru najmää na na 
bielizni, matracoch, textbielizni, matracoch, textííliliáách  (po rozotrech  (po rozotre--
ttíí vlhkou handrivlhkou handriččkou ostankou ostanúú ččervenohnedervenohnedéé
„„mazancemazance““ -- nestrnestráávenvenáá krv)krv)

�� ššpecifický pecifický „„horkohorko--kyslýkyslý““ zzáápachpach
�� vizuvizuáálne zistenie plolne zistenie ploššttííc (rozsvietenie c (rozsvietenie 

svetla v noci, odkrytie svetla v noci, odkrytie úúkrytov cez dekrytov cez deňň)  )  



Zdravotný význam ploZdravotný význam ploššttíícc
SPSPÔÔSOBUJSOBUJÚÚ ::

�� svrbeniesvrbenie, papuly, alergick, papuly, alergickéé zzáápalypaly
kokožže charakteru e charakteru žžííhhľľavky (cimikavky (cimikóóza)za)
spôsobovanspôsobovanéé hemoprotehemoproteíínom nom nitronitro--
forforíínn (v slin(v slináách ploch ploššttííc) a c) a histamhistamíínomnom
( = odpove( = odpoveďď organizmu organizmu ččloveka na loveka na 
narunaruššenie koenie kožže) e) 

�� anafylaxiuanafylaxiu (extr(extréémne zriedka) mne zriedka) 
�� traumatiztraumatizááciuciu kokožže e šškrabankrabaníímm
�� riziko riziko sekundsekundáárnej infekciernej infekcie

rozrozšškrabaných miestkrabaných miest
�� pri silnejpri silnejššom napadnutom napadnutíí zvýzvýššenenúú

teplotuteplotu a poruchy videniaa poruchy videnia
�� ananéémiumiu (ve(veľľmi zriedka pri masmi zriedka pri masíívv--

nom a dlhodobom zamorennom a dlhodobom zamoreníí))
�� nepohodu, poruchy spnepohodu, poruchy spáánkunku
�� ffóóbie, neurotizbie, neurotizááciuciu

DobrDobráá informinformáácia je, cia je, žže :e :

PloPlošštice v natice v naššich klimatických podmienich klimatických podmien--
kach ako vektory (= prenkach ako vektory (= prenášášatelia) atelia) 
infekinfekččných agens ných agens 

VÝZNAM NEMAJVÝZNAM NEMAJÚÚ

a poda podľľa posledných výskumov a posledných výskumov neprednepred--
stavujstavujúú nebezpenebezpeččenstvoenstvo z hz hľľadiska adiska šíší--
renia prenosných ochorenrenia prenosných ochoreníí ččloveka (ani loveka (ani 
u hepatitu hepatitííd B a C alebo HIV)   d B a C alebo HIV)   

(Volf, Hor(Volf, Horáák 2007, Wolff, 2008)  k 2007, Wolff, 2008)  



Boj proti ploBoj proti ploššticiamticiam
(MIMORIADNE OBTIA(MIMORIADNE OBTIAŽŽNY)NY)

PRINCPRINCÍÍPY REPRESIE :PY REPRESIE :
1.1. mechanickmechanickéé odstrodstráánenie hmyzu zo sanovaných priestorov nenie hmyzu zo sanovaných priestorov –– nnáábytok vyniesbytok vyniesťť von, von, 

rozobrarozobraťť, dôkladne vy, dôkladne vyččistiistiťť, o, oššetrietriťť vhodným biocvhodným biocíídom; priestry dôkladne povydom; priestry dôkladne povy--
ssáávavaťť pred aj po zpred aj po záásahu ssahu sááččok z vysok z vysáávavačča okama okamžžite vyhodiite vyhodiťť von do kontajnera von do kontajnera 

2.2. bielizebielizeňň vypravypraťť, vyvari, vyvariťť, vy, vyžžehliehliťť pomocou naparovania;pomocou naparovania;
3.3. matrace a menmatrace a menššie kusy mobiliie kusy mobiliááru s ru s ččalalúúnenneníím uzavriem uzavrieťť do polyetyldo polyetyléénových obalov nových obalov 

a oa oššetrietriťť biocbiocíídnymi dýmovnicami alebo aerosdnymi dýmovnicami alebo aerosóólmi; nechalmi; nechaťť pôsobipôsobiťť min. 24 hod. min. 24 hod. 
(odborn(odbornáá firma !), potom ofirma !), potom oššetrenetrenéé predmety dôkladne vyprpredmety dôkladne vyprášášiiťť, povys, povysáávavaťť alebo alebo 
inak oinak oččistiistiťť;;

4.4. v bytoch poskladav bytoch poskladaťť obrazy, odstrobrazy, odstráániniťť koberce, strhnkoberce, strhnúúťť tapety, dreventapety, drevenéé obklady, obklady, 
sprspríístupnistupniťť otvory, dutiny, otvory, dutiny, ššachty, poodachty, poodťťahovaahovaťť nnáábytky od stien; bytky od stien; 

5.5. poupoužžiiťť vhodný biocvhodný biocíídny prdny príípravok schvpravok schváálený CCHLaP SR, aplikovalený CCHLaP SR, aplikovaťť ho ho ššpecipeciáálnymi lnymi 
tryskami s cielentryskami s cieleníím do vm do vššetkých zistených a potencietkých zistených a potenciáálnych lnych úúkrytov hmyzu; krytov hmyzu; 
postreky, fumigpostreky, fumigáácia;cia;

6.6. nnáásledný monitoring, opakovanie po 4 týsledný monitoring, opakovanie po 4 týžžddňňoch (za och (za úúččelom postihnutia velom postihnutia vššetkých etkých 
vývojových vývojových ššttáádidiíí hmyzu v jeho ucelenom vývojom cykle);hmyzu v jeho ucelenom vývojom cykle);

7.7. potreba sofistikovanpotreba sofistikovanéého prho príístupu, spoluprstupu, spoluprááce obyvatece obyvateľľov sanovaných objektov s ov sanovaných objektov s 
odbornou DDD firmou a sprodbornou DDD firmou a spráávcom / majitevcom / majiteľľom objektu;om objektu;

8.8. represrepresíívny zvny záásah vykonasah vykonaťť celoploceloploššne, synchrne, synchróónne a dôsledne, najlepnne a dôsledne, najlepššie v celej ie v celej 
schodiskovej sekcii objektu alebo asposchodiskovej sekcii objektu alebo aspoňň vvššetkých susediacich bytoch okolo etkých susediacich bytoch okolo 
predpokladanpredpokladanéého zdroja / ohniskaho zdroja / ohniska



V sV súúččasnosti pouasnosti použžíívanvanéé úúččinninnéé
biocbiocíídy proti plody proti ploššticiam :ticiam :

PoznPoznáámky :mky :
�� na rozdiel od iných druhov hmyzu na rozdiel od iných druhov hmyzu 

proti ploproti ploššticiam neboli doteraz vyticiam neboli doteraz vy--
vinutvinutéé žžiadne biociadne biocíídne prdne príípravky pravky 
charakteru ncharakteru náástrahystrahy

�� ččastastáá rezistenica plorezistenica ploššttííc voc vočči i úúččinin--
ným lným láátkam, tkam, žžiaiaľľ aj aj doteraz doteraz úúss--
pepeššne poune použžíívaným syntetickým vaným syntetickým 
pyrethroidompyrethroidom

NOVINKY VO SVETE :NOVINKY VO SVETE :
�� novnováá nnáádejndejnáá úúččinninnáá lláátka chlortka chlor--

fenapyr (prfenapyr (príípravok Phantom fy pravok Phantom fy 
BASF, v USA povolený a BASF, v USA povolený a úúspespeššne ne 
poupoužžíívaný)  vaný)  

�� CRYONITE CRYONITE –– vymrazovanie s COvymrazovanie s CO2                                                     2                                                     

KONIEC, KONIEC, ĎĎAKUJEME ZA POZORNOSAKUJEME ZA POZORNOSŤŤ !!


