DATO FOR BEHANDLING: _______________________

FORBEREDELSER FØR BEHANDLING
Vi skal behandle din bolig mot skjeggkre. Da er det viktig at du gjør forberedelser FØR vi kommer.
Vi skal punktbehandle med åte langs/under gulvlister i HELE din bolig. Det betyr at du må skyve ting
ut fra vegg, slik at vi kommer til. Større møbler som står på høye bein, kan stå. Andre større skap o.l.
som ikke lar seg flytte på, må bli stående.
Før vi kommer må det støvsuge nøye, særlig langs listverk. Støv inneholder mye organisk materiale,
som kan være en konkurrerende matkilde til det åtet vi skal legge ut, så for at behandlingen skal få
best mulig effekt, så er dette punktet viktig!
Bekjempelse av skjeggkre med svært små mengder giftig åte viser seg å være effektivt over tid.
Bekjempelsen skjer ved at skjeggkre spiser giftig åte. Dessuten har man en god sekundærforgiftning
ved at friske skjeggkre spiser skjeggkre som allerede har dødd av giften.
Forgiftet åte i disse små mengdene som vi bruker, er ikke farlig for mennesker eller husdyr!
Litt avhengig av hvor mye dyr det er i din bolig, kan det ta litt tid før du ser effekten. Ved lavt til
moderat nivå, vil du ha en merkbar effekt etter 1-2 uker. Etter 10-12 uker vil vi i snitt ha en 90%
reduksjon av antall dyr. Deretter vil du trolig ha en jevnt, svakt synkende, bestand.
Selv om vi har meget gode resultater med denne behandlingsmetoden, så er det fremdeles vanskelig
å gi en garanti på at man blir helt kvitt skjeggkre.

INFORMASJON OM SKJEGGKRE
Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) har etablert seg i Norge. De sprer seg raskt, og vi ser en sterk
økning i antall henvendelser.
Skjeggkre er vingeløse og litt spraglete grå. Kroppen er dekket av små skjell. De har to lange antenner
og tre lange haletråder. De har markert behåring, særlig foran – derav navnet skjeggkre.
Voksne skjeggkre er 10-18 mm, sølvkre er 7-12 mm. Skjeggkre har også lengere antenner og
haletråder, men disse brekker lett. Skjeggkre er 2 mm når de klekker, de har ikke skjell og er nesten
gjennomsiktige. Deretter vokser de seg gjennom 13 nymfestadier før de blir voksne.
Skjeggkre lever ikke ute i norsk natur. De fraktes inn i boligen, evt. spres mellom leiligheter.
De fraktes ofte inn med papp. Vi oppfordrer folk til å ikke ta
med seg pappesker inn. Pakk opp utendørs og sjekk
gjenstanden(e) før de tas inn i boligen.

På forhånd takk for at du er behjelpelig med å
gjøre disse forberedelsene
PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS
Martnsvegen 59, 2409 Elverum
Bank: 1820.14.34714

Tlf. 33 33 00 00
Org.nr. NO 920 312 470 MVA

E-post: post@pelias.no
www.pelias.no
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