Aplicar insecticides espacialitzats per aquest insecte,
en les zones amb mès probabilitat de presència de
paneroles..

Tenir un bon nivell de neteja

Tenir en bon estat les connexions a la claveguera

Per evitar que les paneroles afectin les llars, locals i comerços cal prendre mesures
preventives.

Què podem fer per evitar-les?

El desenvolupament de les paneroles està afavorit per la calor i, per tant,
és més fàcil trobar-les amb l’arribada del bon temps. D’altra banda, com
són d’hàbits nocturns, són més visibles del capvespre a la matinada.

Quan les trobem?

Aquests insectes s’han adaptat a la ciutat i ocupen diferents espais: llars,
comerços, indústries, clavegueres, etc.
En general, s’instal•len als llocs on troben fàcilment aliment (restes, brutícia), humitat (en necessiten poca), calor i refugi (són suficients petites
escletxes).

On viuen?

A prop de la pica troben humitat
i refugi entre els petits fotas dels
armaris.
A les parets i sostres troben refuigi
en les esquerdes i forats que hi
puguin haver.

Redera la cuina troben calor,
aliment i refugi.

Redera de la nevera, toben
calor i refugi.

No deixar aliments a l’abast (guardar-los en pots hermètics,
no deixar restes de menjar, en especialdurant la nit, tapar bé
les escombraries, etc.)

Tenir bon manteniment
de les canonades (que no perdin aigua)

Segellar totes les escletxes i esquerdes

castellà, cucarachas) són uns insectes comuns en el nostre medi.
Les paneroles tenen el cos allargat i aplanat amb antenes llargues. Tenen
com unes espines a les potes, les quals estan adaptades a caminar i
córrer i per això se’ls considera insecte rastrejadors.
La mida i el color varia en funció de l’espècie: poden fer entre 1 cm i
escaig (l’alemanya) fins a més de 5 cm (l’americana) i ser de color marró
clar (l’alemanya), vermellós (l’americana) o gairebé negre (l’oriental).

Les paneroles (també anomenades escarabats de cuina i en

Què són?

