
КАПАН ЗА ДЪРВЕНИЦИ (КД) 
 

 (Cimex lectularis Linnaeus, 1758) 
 

Инструкции 
 
Ключът за ефективно справяне с нашествието на дървеници е да се направи 
система за мониторинг, която да ви предупреждава за проблема колкото се 
може по-рано. 
Правилният мониторинг ви позволява бързо да индентифицирате проблема и 
да го решите преди да е нараснал. 
 
Ние ви представяме системата КАПАН ЗА ДЪРВЕНИЦИ 
 
Този залепващ капан ви позволява да откриете появата на дървеници ПРЕДИ 
да започнат да се чифтосват и размножават.  
За разлика от другите системи на пазара,  КД е евтина система за мониторинг. 
Това позволява на клиентите да изградят гъста и ефективна мрежа от капани с 
минимални разходи дори на големи площи. 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 

1. Махнете защитното фолио в средата. 
2. Прегънете капана, както е показана на картината. 
3. Поставете капаните на предложените по-долу места. 
4. Проверявайте капаните на всеки 15 дни 

- в случай на хванати дървеници подменете капана и проверявайте 
на всеки 3 дни. 

5. Подменяйте капаните на всеки 60 дни или по-малко(в случай че лепилото 
е зацапано от прах или боклуци) 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: дръжте неупотребяваните капани в техните опаковки на сухо 
място. 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ: 
Ключът към успешен мониторинг е правилното разположение на капаните. 
За правилният мониторинг ние ви предлагаме да поставите 4 – 8 капани на стая 
вътре и около местата посещавани често от хора (източник на храна за 
дървениците (Cimex lectularis). 
По-долу даваме стратегическите места за поставяне на капаните. Това са 
типичните места за преминаване и струпване на дървеници. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Стрелките на картината – превод на думите 

1. картини 
2. чекмеджета 
3. табли на леглото 
4. матрак 
5. подматрачна рамка 
6. крака на мака мебел 
7. крака на леглото 
8. края на мокета 
9. первазите 
10. корнизи на пердето 
11. лампиони 
12. контакти 
 
Челни дъски на леглата: поставете КД  на задните краища и ъгли на 
 челните дъски.  Областта зад челните дъски е мястото, където 
 дървениците могат да направят гнездо необезпокоявани и е много  
 близко до източниците на храна. 
Между дюшеците и рамката на пружината: поставете КД в четирите 
 ъгъла на рамката на пружината под дюшека. 
Пукнатини и отвори на стените: поставете КД близо до контакти, 
вентилационната система, отвори за возопроводни тръби, ел.ключове, 
стенни лампи. Това са местата използвани често от дървениците за 
придвижване от една стая в друга. 
Тапицирани мебели: поставете КД между възглавниците, от задната 
страна на кушетките, фотьойлите и краката на всички тапицирани мебели 
(обичайните места за гнезда на дървениците). 



Килери и складове: КД могат да бъдат дискретно поставени във и около 
тези стаи. Нашествието на дървениците обикновено започва от тези 
места, където се складира заразен багаж. 
Нощни шкафчета: поставете КД под и зад нощните шкафчета и до маси, 
като внимавате особено да поставите капан зад всяко чекмедже (ако има 
такива). В много случаи нощните шкафчета се използват от дървениците 
да минават от пода до леглото. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: всички пукнатини и процепи са потенциални места за 
концентрация на дървеници и трябва да бъдат акуратно следени. Дървениците 
обикновено стоят близо до източниците си на храна (хората) и обикновено се 
намират в радиус от 2 до 4 метра от местата за спане. 
 
 

ПРОВЕРКА НА КАПАНИТЕ 
За проверка на КД просто отворете капана и установете наличие на насекоми 
или техни следи ( изпражнения, яйца, люспи) по лепилото. В случай, че няма 
видими следи в капана, може да бъде затворен и поставен обратно на място. 
Капанът за Дървеници (КД) е единственият лепилен капан на пазара, който 
може да бъде проверен и използван отново в случай на отрицателен 
мониторинг.  
Малките на дървениците са изключително дребни (1 мм) и прозрачни. За това е 
важно капаните да се проверяват с добър източник на светлина, като настолна 
лампа или фенерче. 
Първата проверка трябва се направи 1 – 2 седмици след поставянето на 
капаните и трябва да се повтаря на редовни интервали. 
Ние предлагаме капаните да се подменят на всеки 2 месеца. 
Важно е да се има в предвид, че има много насекоми, които обитават нашите 
къщи и работни места, така че намирането на „нещо” в капана не означава 
непременно, че има нашествие на дървеници. В случай че не сте сигурни, че 
това което се е хванало в капана е дървеница, ви препоръчваме да потърсите 
експертно мнение.  
ДРУГИ СЛЕДИ 
Освен визуалното преглеждане на капаните, има и други следи, които могат да 
ви помогнат да установите присъствието на дървеници. Те включват: 
Кървави петна: може да има малки тъмни петънца по възглавниците, 
чаршафите, стените и дюшеците.  
Сърбящи подутини по кожата: храненето на дървениците може да причини 
подутини, подобни на тези от ухапване от комар или продължителни обриви, в 
зависимост от чувствителността на човека. 
Важно е да се има в предвид, че много хора имат ниска чувствителност към 
ухапванията от дървеници, а някои случаи може да няма никаква реакция. 
Отчитайки това, заедно със способността на дървениците да оцеляват много 
дълго време без хранене, лесно е да се види че: 

Липсата на ухапвания не винаги означава липса на дървеници 
 

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЕН МОНИТОРИНГ 
- Опитайте се да откриете как дървениците са успели да влязат вътре, за 

да ограничите възможността за повторно влизане. 



- Внимателно почистете с прахосмукачка цялата площ, като обърнете 
особено внимание на мебелите и цепнатините. 

- Затворете торбичката на прахосмукачката и я изхвърлете незабавно 
извън сградата. 

- Изперете спалното бельо с топла вода (60°С или повече ако е възможно) 
или го дайте на химическо чистене. 

- Не сменяйте леглото, тъй като това ще разпространи заразата в други 
стаи. 

- Свържете се със специалист по Пест Контрол, за да реши дали е 
необходимо професионално третиране. 

 
„ЕКОЛОГИЧНО” ТРЕТИРАНЕ СЪС СУХА ПАРА: 

Съществуват ефективни „екологични” обработки с топлена на пазара. Суха 
пара се образува под налягане и чрез прегряване на парата до 180°С. При тази 
температура всички яйца на дървениците загиват без третиране с химически 
биоциди. 
За да се справите с евентуално нашествие на дървеници ние ви предлагаме да 
се обърнете към Пест Контрол професионалист, специално обучен за справяне 
с проблеми с дървениците. 
 

УПОТРЕБА СЛЕД ОБРАБОТКА 
След като мястото е обработено срещу дървеници, се препоръчва да се 
поставят нови КД. Това се прави за да се установи ефективността на 
професионалната обработка. 
 
  
 

 
 
 


