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ΚΟΡΙΟΙ – BED BUGS
Περιγραφή είδους:

Οι κοριοί είναι έντομα που τρέφονται με το ανθρώπινο αίμα. Στη χώρα μας υπάρχουν 2 είδη κοριών.
Βρίσκουν καταφύγιο και φωλιάζουν σε σημεία όπως ρωγμές ή σχισμές ενώ μικρά σκούρα καστανά ή
μαύρα σημάδια σε στρώματα, σεντόνια, τοίχους και ταπετσαρίες προδίδουν την παρουσία τους στο
οικιακό επίπεδο. Τα τσιμπήματα των κοριών γίνονται κατά κύριο λόγο τη νύχτα, σε σημεία που δεν
καλύπτουν τα ρούχα ενώ δεν γίνονται αισθητά από τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια που κοιμάται. Η
καταπολέμηση των κοριών είναι δύσκολη και μπορεί να χρειαστεί δεύτερη ακόμη και τρίτη εφαρμογή
για τον έλεγχο τους.

Έλεγχος - Καταπολέμηση:
Πριν την χημική καταπολέμηση πρέπει να γίνει έλεγχος του χώρου για τον εντοπισμό πιθανών σημείων
συνάθροισης των κοριών. Έπειτα αφού γίνει επισήμανση του χώρου, θα γίνει καθολικός ψεκασμός των
επιφανειών με σκεύασμα που φέρει τη δραστική ουσία σε μικροκάψουλες ώστε να προσδώσουμε
μεγαλύτερη υπολειμματικότητα (διάρκεια δράσης του βιοκτόνου). Μπορεί να γίνει και ψεκασμός του
στρώματος και του σκελετού του κρεβατιού με το κατάλληλο εγκεκριμένο για κρεβάτια σκεύασμα. Να
σημειωθεί πως πριν την χημική καταπολέμηση θα πρέπει να περαστεί το κρεβάτι και οι σχισμές του με
ηλεκτρική σκούπα, ώστε να απομακρυνθούν τυχών εκδύματα ή και αποχωρήματα των κοριών ενώ όλα
τα κλινοσκεπάσματα θα πρέπει να πλυθούν σε πλυντήριο στους 60 βαθμούς είτε να περασθούν με ξηρό
καθάρισμα.

Μετά την εφαρμογή και έπειτα από το πέρας 15 ημερών εφόσον το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει
θα πρέπει να γίνει επαναληπτική εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο αλλά με χρήση σκευάσματος με
διαφορετική δραστική ουσία για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας. Ο χώρος μπορεί να
κατοικηθεί την ίδια μέρα αφού στεγνώσουν οι ψεκασμένες επιφάνειες χωρίς κανένα πρόβλημα. Τα
σκευάσματα που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή είναι ακίνδυνα για τα θηλαστικά ενώ παράλληλα
έχουν λάβει και την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τέτοια
χρήση.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

