de digitale vakman
kakkerlakken bestrijden en voorkomen
kakkerlakken?
Zit er een kakkerlak in uw huis? Kom dan snel in actie. Kakkerlakken zijn ongezond
omdat ze ziekteverwekkende bacteriën kunnen overbrengen op voedsel. Soms
beschadigen ze ook uw spullen, bijvoorbeeld leren schoenen.

kakkerlakken betrappen
Volwassen kakkerlakken zijn bruin en ongeveer 1 centimeter lang. Ze leven zo’n 6
maanden en in die korte tijd kunnen ze 240 babykakkerlakken maken. Kakkerlakken houden niet van licht, dus ze zijn lastig op heterdaad te betrappen. Ga een
keer ’s nachts naar de keuken en doe het licht aan. En let op uitwerpselen of rare
geurtjes.

kakkerlakken bestrijden
Een beginnende plaag kunt u zelf bestrijden met een huismiddeltje: een laagje water op een schaaltje of bord met een
paar druppels olie erin. Of met een lijmval, die koopt u bij het tuincentrum. Plaats de lijmvallen op plekken waar kakkerlakken graag komen, bijvoorbeeld achter de koelkast, onder in het gootsteenkastje en bij elektrische apparatuur.

kakkerlakkenplaag: bel de vakman
Als u de lijmvallen goed plaatst, kunt u een beginnende plaag tegengaan zonder
gif te gebruiken. Maar hebben de buren ook kakkerlakken, of zitten er in uw huis
heel veel, dan is er sprake van een plaag. Bel in dat geval snel de vakman.
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verwarming laag en ventileren
Voorkomen is beter dan bestrijden. Kakkerlakken houden van vocht en warmte.
Ventileer daarom goed en zet de verwarming niet hoger dan 20 graden.

schoonmaken en schoonhouden
Kakkerlakken kunnen veertig dagen zonder eten en negen dagen zonder drinken.
Van één vetspetter kunnen tientallen kakkerlakken een paar weken leven. Maak
niet alleen het aanrecht en de vloer schoon, maar ook achter de koelkast.

voedsel afgesloten bewaren
Voorkom kakkerlakken door voedsel te verpakken in afsluitbare potten,
trommels of bakken van plastic of metaal. Laat nergens voedselresten liggen.

kieren, gaten, spleten dicht
Kakkerlakken kruipen in de kleinste spleten. Maak gaten, kieren en spleten
daarom dicht met siliconenkit.

De Digitale Vakman ondersteunt bij eenvoudige klussen in huis. Lees voordat u begint de handleiding door en ga veilig en goed voorbereid aan de slag.
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