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PANEROLES
Les paneroles es troben més fàcilment amb l’arribada del bon temps i són d’hàbits nocturns. Són 
portadores potencials de malalties i poden contaminar els aliments i ocasionar al·lèrgies.

ELIMINEU-LES amb productes autoritzats per a ús domèstic que trobareu al mercat. Però aneu amb 
compte amb aquests productes i no els deixeu mai a l’abast dels nens. Seguiu sempre atentament les 
instruccions de l’etiqueta.

En cas de necessitar la intervenció d’una empresa especialitzada, assegureu-vos que està inscrita en 
el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

PANEROLA ALEMANYA
O ESCARABAT DE CUINA
(Blatella germanica)

La trobem en llocs calents
i humits (cuines i lavabos)

PANEROLA ORIENTAL

(Blatta orientalis)

La trobem en llocs
ombrívols i humits (baixos, 
desguassos i clavegueres)

Algunes ooteques poden
contenir més de 30 ous,

d’on sortiran les
paneroles petites!

PANEROLA AMERICANA

(Periplaneta americana)

La trobem en llocs
també ombrívols i

humits, com l’oriental

QUÈ HEM DE FER?
Cal netejar periòdicament i a fons tota la zona de 
la cuina, sobretot darrere els electrodomèstics, 
l’extractor de fums, la cuina, els fogons, ...

NO LES ALIMENTEU

Feu servir detergent, productes desgreixadors i 
lleixiu. Tot ha de quedar ben net i lliure de greix.

Passeu l’aspiradora o un raspall pels motors dels 
electrodomèstics i us endureu els ous.

Cal que mireu d’on vénen i els barreu el pas.

Segelleu els forats o les esquerdes de la paret i de 
les rajoles, on les paneroles poden amagar-se.

No acumuleu trastos als balcons o patis interiors.

No recolliu mobles ni neveres de les escombraries 
perquè poden contenir ous.

Poseu teles mosquiteres a les finestres i els forats 
de ventilació.

NETEGEU I MANTENIU BEN NETA LA CASA,
ESPECIALMENT LA CUINA

No deixeu els plats amb restes de menjar a l’abast 
durant llargues estones, sobretot a la nit.

Cada dia, abans d’anar a dormir, deixeu els plats 
nets, el menjar tapat i la cuina neta.

Guardeu el menjar sobrant sempre en pots 
hermètics i/o dins de la nevera.

Baixeu cada vespre les escombraries als 
contenidors.

Mantingueu sempre les escombraries tapades.

No deixeu menjar per a gossos o gats durant la nit.

Deixeu el terra net de restes de menjar i greix.

SI PERSISTEIX EL PROBLEMA, PARLEU AMB
LA COMUNITAT DE VEÏNS PER VEURE SI EL
PROBLEMA ÉS GENERALITZAT I CONTACTEU
AMB L’AJUNTAMENT.


