
LEPOVÁ PAST (MONITOR) NA ŠTĚNICE  
POPIS PRODUKTU 

Lepová past na štěnice je vhodná k monitoringu výskytu štěnic před i po 
dezinsekčním zásahu. Umožňuje monitorovat výskyt štěnic v jednotlivých pokojích, a 
je tak efektivním nástrojem ke stanovení potřeby dezinsekčního zásahu pomocí 
insekticidů nebo jeho opakování. Lepovou past je potřeba umisťovat co nejblíže k 
předpokládaným úkrytům štěnic. Jedná se o pasivní typ pasti i přes to, že obsahuje 
směs aktivních látek (kairomonů) nanesených pod vrstvu lepidla sloužící k nalákání 
štěnic. Zvýšit úspěšnost a přesnost monitoringu můžete použitím feromonových 
kapslí.  

 Past může být umístěna přímo pod postele a nábytek nebo v jejich těsné blízkosti 
v místech předpokládaného výskytu štěnic. 

• Přibližné rozměry (před složením): 240 mm × 115 mm 
• Přibližné rozměry (složená – připravena k použití): 95 mm × 100 mm × 25 mm 
• Materiál: papír 
• Barva: zelená a bílá 
• Balení: v sadě 10 × 2 pasti 

VÝHODY 

• Diskrétní, efektivní a snadno použitelná 
• Bez insekticidů 
• Citlivý monitoring i při nízké infestaci 
• Vhodná k detekci všech vývojových stádií štěnic (nymfy a dospělci) 
• Štěnice jsou lákány směsí aktivních látek (kairomonů) nanesených pod vrstvu lepidla 
• Přehledná tabulka na zadní straně pro evidenci data, umístění, čísla pokoje a počtu 

odchycených jedinců 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

1. Složit past dle návodu na její spodní straně a odstranit krycí papír chránící vrstvu 
lepidla. 

2. Umístit lepové pasti na štěnice (nejlépe) v ložnici na podlahu hned u zdi pod čelem 
postele. Doporučují se 2 pasti pod každou postel. To umožní efektivní a diskrétní 
monitoring výskytu štěnic. 

3. Lepové pasti by měly být v místnosti alespoň po dobu jednoho týdne. Na základě 
vyhodnocení monitoringu mohou být provedena další opatření. 

Pokud není na lepové pasti zachycena žádná štěnice, neznamená to, že se v 
kontrolované místnosti nevyskytují. 

Lepové pasti na štěnice jsou určeny jako jeden z nástrojů při boji proti štěnicím a mají 
pomoci při profesionálním a přesném zásahu proti tomuto hmyzu. Nelze je použít 
k vyhubení štěnic! 

Lepovou past na štěnice je možné v neporušených obalech skladovat 2 roky od data 
výroby. Pokud je past používána k nepřetržitému monitoringu, doporučuje se 
měnit každé 4 týdny. 


