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Zgniłówka pokojowa  
Fannia canicularis 

Cechy
Zabarwienie tułowia szare, trzy niewyraźne podłużne 
paski. Dolna część odwłoku koloru żółtego.

Kontrola
Zarówno lampy z lepem jak i lampy z rusztem PestWest 
efektywnie kontrolują zgniłówkę pokojową.

Mucha plujka  
Calliphora spp. 

Cechy
Tułów i odwłok koloru czarnego/granatowego, często z 
odcieniem koloru metalu. Rozpiętość skrzydeł 18-20mm.

Kontrola
Wszystkie urządzenia PestWest bardzo skutecznie 
kontrolują te szkodniki.

Mucha jesienna  
Pollenia rudis

Cechy
Dużą mucha, rozpiętość skrzydeł do 20mm. Tułów wyraźnego 
koloru szarego/oliwkowego, pokryty włoskami koloru złocistego.

Kontrola
Na obszarach, gdzie mamy do czynienia z większą ilością tych 
owadów należy przeprowadzić zabiegi z zastosowaniem 
insektycydów. Lampy owadobójcze PestWest są bardzo 
skutecznym narzędziem do zwalczania muchy jesiennej.

Ziemiórka pleniówka 
Sciara thomae 

Cechy
Niewielki owad, rozpiętość skrzydeł 14-15mm. Głowka, 
tułów i odwłok koloru czarnego.

Kontrola
Lampy z lepem serii Chameleon® bardzo efektywnie 
wyłapują te owady.

Muszka owocówka 
Drosophila spp. 

Cechy
Niewielki owad, zabarwienie tułowia i odwłoku koloru 
żółto-brązowego. Oczy wyraźnie koloru czerwonego.

Kontrola
Lampy z lepem serii Chameleon® doskonale nadają się do 
kontroli tych mniejszych szkodników.
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Komary  
Culex spp. 

Cechy
Smukły owad z długimi nogami i przezroczystymi 
skrzydłami. Rozpiętość skrzydeł 7-15mm.

Kontrola
Lampy PestWest bardzo efektywnie wyłapują komary.

Osy  
Vespula spp. 

Cechy
Głowa i tułów koloru czarnego, odwłok koloru czarnego i 
żółtego.

Kontrola
Zarówno lampy z lepem jak i lampy z rusztem PestWest 
szczególnie skutecznie wabią i wyłapują osy.

Zadry 
Megaselia spp.

Cechy
Zabarwienie tułowia od żółtego do brązowego.

Kontrola
Lampy z lepem serii Chameleon® i lampy z rusztem 
elektrycznym skutecznie wabią i wyłapują te szkodniki.

Kuczmany  
Culicoides spp. 

Cechy
Zabarwienie brązowe/czarne. Rozpiętość skrzydeł 3-4mm.

Kontrola
Na zewnątrz należy korzystać z insektycydów. Lampy z 
lepem serii Chameleon® efektywnie zwalczają kuczmany.

Mucha domowa 
Musca domestica 

Cechy
Zabarwienie tułowia koloru szarego, cztery podłużne 
ciemne paski. Boczne strony odwłoku są żółtawe i mogą 
być przezroczyste. Dolna część odwłoku jest ciemniejsza.

Kontrola
Lampy owadobójcze PestWest efektywnie zwalczają 
muchy domowe.
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Identyfikacja owadów


