
 

 
 

Informa�on   om   skadedyr  
 
Den   tyske   kakerlak   (Blatella   germanica)  
 
Den   tyske   kakerlak   er   meget   almindelig   i   Danmark.  
Den   er   importeret   �l   Danmark   gemt   mellem   varer   fra   de   varme   lande.   Nu   trives   den   i   vores   huse   og  
lejligheder.   Den   opsøger   gerne   steder   med   temperaturer   på   over   25   grader,   og   den   ynder   at   sidde   mange  
individer   samlet.  
 
Den   tyske   kakerlak   opsøger   også   gerne   fugt,   og   vi   finder   derfor   o�est   kakerlakker   i   køkken   og  
badeværelse.   Den   kan   ikke   flyve,   men   er   en   dyg�g   klatrer,   og   kan   derfor   findes   overalt,   selv   under   lo�er,  
hvor   de   sidder   gemt   under   lister   eller   andre   revner   og   sprækker.  
 
Da   kakerlakker   er   lyssky,   gemmer   de   sig   om   dagen.   Man   kan   derfor   have   et   stort   antal,   uden   man   ved  
det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den   tyske   kakerlak   producerer   op   �l   7   ægkapsler   i   sin   leve�d   på   blot   én   parring.   Hver   kapsel   indeholder  
30-40   æg.   Hunnen   bærer   kapslen   �l   lige   før   den   klækkes,   og   ud   af   ægkapslen   kravler   små   nymfer  
(unger),   der   hur�gt   spredes   for   alle   vinde.   De   bliver   kønsmodne   e�er   ca.   5   måneder.  
 
De   kræver   kun   en   sprække   på   2-3   mm   for   at   kunne   trænge   ind   i   vores   skabe   og   skuffer,   hvor   de   spiser   af  
vores   fødevarer.  
Kakerlakker   er   uhygiejniske.   De   spreder   bakterier   og   kan   overføre   smi�e   �l   os.  
Det   er   derfor   vig�gt,   at   man   får   foretaget   behandling,   så   snart   man   opdager   dem.  
 
 

Se   bagsiden   for   informa�on   om   behandlingen   →  
 
 
 

 



 

 
 
Informa�on   om   behandlingen  
 
For   at   sikre   den   mest   effek�ve   behandling,   er   det   vig�gt,   at   vi   kan   komme   �l   at   behandle   i   de   områder,  
hvor   kakerlakkerne   er.  
 
I   dag   anvender   Rentokil   ædegi�   �l   kakerlakker,   når   vi   behandler   i   beboelse,   som   udlægges   i   pap   eller  
plast   dåser,   så   børn   og   kæledyr   ikke   kan   komme   i   kontakt   med   gi�en.   I   nogle   �lfælde   kan   teknikeren   også  
vælge   at   udlægge   små   dråber   af   gi�   i   revner   og   sprækker   eller   måske   bag   et   køleskab,   hvor   der   er  
ak�vitet   af   kakerlakker.   Derudover   kan   teknikeren   opsæ�e   limfælder,   så   der   kan   holdes   øje   med  
ak�viteten   af   kakerlakker.   Før   behandling   skal   man   være   opmærksom   på,   hvor   der   er   høj   ak�vitet   af  
kakerlakker,   eksempelvis   i   køkkenet,   ved   rørgennemføringer   mm.   Teknikeren   vil   dere�er   opsæ�e  
limfælder   og   ædegi�   disse   steder.    Det   kan   være   nødvendigt   at   behandle   flere   gange   for   at   komme  
kakerlakker   �l   livs.  
 
I   nogle   �lfælde   kan   det   være   nødvendigt,   at   der   også   foretages   fladebehandlinger   med   insektgi�,   de�e  
vil   blive   gjort   i   samråd   med   beboerne.  
  
Før   behandling    skal   skuffer   og   skabe   tømmes   og   rengøres.   Rengøring   bør   foretages   ved   først   at   støvsuge  
løst   materiale   op   og   dernæst   a�ørre   med   hårdt   opvredet   klud   �lsat   rengøringsmiddel.   Komfur,   køle-   og  
fryseskabe   bør   trække   ud,   og   der   bør   også   foretages   rengøring.   Gulve   bør   støvsuges   og   hårde   gulve  
vaskes.   Det   bør   �lsikres,   at   vi   har   adgang   �l   varmeskabe,   installa�onsskakte,   kanaler   og   andre   hulrum,  
hvor   kakerlakker   kan   gemme   sig.   Man   kan   godt   være   �l   stede   under   behandlingen   med   ædegi�.   
 
Hvis   der   skal   behandles   med   sprøjtegi�e/fladebehandling:   
Akvarier   bør   overdækkes   med   plas�k   og   lu�pumper   slukkes   under   behandling,   ligesom   andre   kæledyr  
bør   fly�es   ud   af   rum,   der   behandles.  
 
Under   behandling     kan   man   godt   opholde   sig   i   boligen,   men   man   må   ikke   være   �l   stede   i   det   rum,   der  
behandles.   Man   kan   e�erfølgende   gå   ind   i   de   rum,   der   er   behandlet   jf.    teknikerens   vurdering   o�e   10-30  
min.   e�er   behandling   (�den   det   tager   for   gi�en   at   tørre).   
 
E�er   behandling     god   udlu�ning   af   de   behandlede   rum,   og   når   insektmidlet   er   tørt,   kan   man   sæ�e   sine  
�ng   på   plads   igen.   De   behandlede   områder   har   nu   en   grålig   tynd   film   (kan   ikke   ses   tydeligt   på   alle  
overflader)   af   små   par�kler   af   insektmidlet,   som   sæ�er   sig   på   kakerlakkerne,   når   de   passerer.  
De   indtager   par�klerne,   når   de   renser   sig.   Kakerlakker   dør   normalt   i   løbet   af   3-7   dage,   men   der   kan   gå  
helt   op   �l   14   dage.   De   er   mere   sløve,   inden   de   dør,   og   derfor   kan   man   se   flere   kakerlakker   i   den   periode.   
 
Dine   observa�oner     er   vig�ge   for   at   kunne   justere   behandlingen,   så   vi   opnår   det   bedst   mulige   resultat.  
 
Rentokil   kan   kontaktes   for   eventuelle   spørgsmål   på   70   10   27   10   eller   besøg   vores   hjemmeside  
www.rentokil.dk .  
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