
 
 

   

 

  هيا نقضي على بق الفراش  

 بق الفراش؟ عثرت علىهل 
 ألنها بق الفراش  يكون من الصعب تحديد يمكن أن

كما أنه،  الصغيرة األخرى. الكثير من الحشرات تشبه
عمارها تبعا أل مظهرها تغيير يمكن لحشرات بق الفراش

في اآلونة األخيرة. قد أكلتوإذا كانت   

 المحمر البني وهيرة الكب بق الفراشلون حشرات   
 حجمك وحجمها تقريبا .ويبلغ عرضها مثل طولها تقريباانش،  3/8 إلى ¼ حواليويبلغ طولها 

 أن هذه الحشراتليمكن  كما و .ه الطيرانيمكنال  و أجنحة، ال يمتلك بق الفراش التفاح. بذرة
على  والرأسية األفقية على األسطح بسرعة كبيرة تتحرك

 .حد سواء

مسطحة تكون  مؤخرا لم تأكل حشرات بق الفراش التي
 وما ان تعض هذه الحشرات شخصا ما الشكل.بيضاوية و

 أكثر احمرارا.أطول و، لتصبح في الحجم تتضخم فانها

 تدليالم دالجل أيضا قد تالحظ بق الفراش لديك إذا كان
 فارغةالصدفة ال هوعبارة عن الجلدهذا  بها.الملتصق 

 الجلد شكل هذا يكونو. بعد نموها المتبقية خلف الحشرة
 .شفاف لكنهو  الحشرة على شكل

خالل  ةترى واحد نالمحتمل أ غير ، ولذلك فمنفي الليل بشكل رئيسي تنشط حشرات بق الفراش 
 النوم أوراحة ستاال الناسكان من عادة  اإذلنهار خالل ا تغذيةال على ها التعوديمكناال انه  .النهار

أو  كبيرة، إصابة إذا كان هناك خالل النهار بق الفراش وجود يمكن أن تالحظاال انه  أثناء النهار.
بق مشابهة جدا ل . بق الخفافيش هي حشراتشالخفافي بقها هي قد وجدتة التي الحشر تإذا كان

بد لمختص أن  ولمعرفة هويتها ال. والطيور الخفافيشتواجد  في أماكنغالبا ما توجد والفراش 
 يفحصها.

وضعها  أوالالصق   الشريط ا بقطعة منبق الفراش، فحاول امساكه قد وجدت إذا كنت تعتقد أنك
 المبيد) .( إدارة اآلفاتب المختصثم بامكانك  تحديد هويتها عن طريق  كيس من البالستيك، في

 لم يتمكن المختص من تحديد هوية بق الفراش، إذا
 :شريط الصق الى على إرسال عينةفبامكانك 

Bed Bug Hotline 
Rm 219 Hodson Hall 
1980 Folwell Ave 
St. Paul, Mn 55108 

 
 متى وأينقم بتسجيل  ، بق الفراش إذا وجدت حشرات 

 .العالجمن فعالية  دسوف تزيمنزلك و تفتيشبمكافحة اآلفات  مختص هذا سوف يساعد .رأيتها
 

 

 

 

 باالختصار

 

 لحشرات بق الفراش اشكال و أحجام مختلفة •
 
 
 

 

بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة،  •
 تقريبا كحجم بذرة التفاح. 

 
 
 

 

اليجاد بق الفراش، ابحث عن الحشرات  •
 تفسها، مخلفاتها أو جلدها.

 
 

 

يتغذى بق الفراش اثناء الليل، و في بعض  •
 .األحيان أثناء النهار

 
 

  كيف باالمكان معرفة  وجود بق الفراش •
 
 

 ما العمل عند العثور على بق الفراش؟ •
 
 

خط  على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد
 2200-624-612 الفراش لبق المباشر االتصال

bedbugs@umn.edu,   

 www.bedbugs.umn.edu   أو زوروا الموقع
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