


Ágyi poloska kézikönyv

	 Írta:	 Papp	György

	 Lektorálta:			 Dr.	Bajomi	Dániel

	 Kiadja:						 Bábolna	Bio	Kft.	

	 	 1107	Budapest,	Szállás	u.	6.

Tartalom

1. Bevezető  3. oldal

2. Történelmi áttekintés 4. oldal

3. Rendszertani besorolás 5. oldal

4. Az ágyi poloska biológiája 6. oldal

5. Életmódja 6. oldal

6. Táplálkozása 7. oldal

7. Felismerése 7. oldal

8. Terjedése 8. oldal

9. Közegészségügyi jelentősége 8. oldal

10. Irtása 8. oldal

10.1		Felmérés	 9.	oldal

10.2		Hasznos	tanácsok	és	feladatok	a	kezelés	megkezdése	előtt	 14.	oldal

10.3		Irtás	 15.	oldal

10.4		Visszaellenőrzés	 16.	oldal

10.5		A	többlakásos	társasházakban	felmerülő	10	kérdés,	

								amely	elősegíti	az	ágyi	poloska	elleni	védekezést		 17.	oldal

10.6		Ellenőrzés	—	monitoring	 18.	oldal

kézikönyv2010DEC.indd   2 2011.08.08.   12:34:30



3 Ágyi	poloska	kézikönyv

1. Bevezető

Az	 emberiség	 eddigi	 történelme	 során	 az	 ágyi	 poloska	 minden	 időkben	 létező	
kártevőnek	 számított.	 Valószínűleg	 a	 Földközi	 tenger	 keleti	 medencéjéből	
származik.	Az	 eredetileg	 denevérparazita	 ágyi	 poloska	 a	 barlanglakó	 emberhez	
kötődött,	és	miután	a	lakások	mikroklímája	elszaporodásának	különösen	kedvezett,	
a	városban	 lakók	közismert	vérszívójává	vált.	A	közönséges	ágyi	poloska	a	világ	
minden	éghajlati	övén	megtalálható.	Jól	fejlődik	az	emberek	számára	kellemes	
hőmérséklet	 és	 páratartalom	 mellett,	 mert	 az	 emberek	 táplálékot,	 lakó-	 és	
búvóhelyet	biztosítanak	számára.

Az	 ágyi	 poloska	 Magyarországon	 is	 a	 világtrendhez	 hasonlóan,	 egyre	 nagyobb	
számban	jelenik	meg	a	különböző	típusú	közösségi	épületekben	és	lakóházakban.	

Ezt	a	kiadványt	az	ágyi	poloska	alaposabb	megismerése	és	az	ellene	való	védekezés	
céljából	készítettük,	melyet	 	a	 szakembereken	 túl	ajánljuk	mindenkinek	akinél	
már	megjelent	az	ágyi	poloska	és	azoknak	 is	akiknél	előbb	vagy	utóbb	meg	fog	
jelenni.
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4Ágyi	poloska	kézikönyv
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2. Történelmi áttekintés
Az	ágyi	poloska	előfordulása	a	XX.	század	elején	általános	volt.	A	fejlett	országok-
ban	azonban	az	1930-as	évektől	az	ágyi	poloskák	száma	fokozatosan	csökkent,	és	
az	1970-1990.	közötti	években	viszonylag	alacsony	szinten	maradt.

Az	 1990-es	 évek	 végén	 szinte	 egyidőben	 egyre	 nagyobb	 számban	 kezdtek	
megjelenni	 Európában,	az	Egyesült	Államokban	és	Ausztráliában	 is.	Az	Egyesült	
Királyságban	2000-ben	és	2001-ben	megjelent	kiadványok	arról	számolnak	be,	hogy	
az	 ágyi	 poloskák	 számának	 növekedése	 az	 1990-es	 évek	 közepén	 kezdődhetett.	
Az	 Egyesült	 Államokban	 a	 növekedésről	 szóló	 jelentéseket	 először	 1999-ben,	
Ausztráliában	 pedig	 2002-ben	 publikálták.	 Habár	 a	 fent	 említett	 publikációk	
mindegyike	 arról	 számol	 be,	 hogy	 a	 növekedés	 először	 a	 XX.	 század	utolsó	 pár	
éveiben	 vált	 nyilvánvalóvá,	 az	 is	 lehetséges,	 hogy	 az	 ágyi	 poloskák	 számának	
növekedése	néhány	évvel	korábban	kezdődhetett,	csak	nem	figyeltek	fel	erre.	

Budapest	zsúfolt	lakóházaiban,	a	szegénynegyedeiben	az	ágyi	poloskával	fertőzött	la-
kások	mértéke	az	1930-1940-es	években	70-80%,	míg	1945-1960	között	60-80%-os	volt.	
A	DDT	felhasználása	és	a	gázosítás	(kezdetben	a	cián-hidrogén,	1964-1984	között	pe-
dig	a	DDVP	alkalmazása)	a	poloska	fertőzöttség	mértékét	jelentősen	visszaszorította.

Az	 ágyi	 poloska	előfordulási	 aránya	 1997-től	 kezdve	a	 fővárosban	 folyamatosan	
emelkedik,	majd	erőteljesebb	elszaporodása	2004-2005-ben	 következett	be.	Az	
elmúlt	években	már	nemcsak	Budapesten	hanem	a	vidéki	nagyvárosokban	is	egyre	
gyakrabban	és	egyre	nagyobb	számban	fordul	elő.

BÁBOLNA BIO által végzett ágyi poloska kezelések aránya az összes 

rovarkezeléshez viszonyítva 2003-2009 között

%
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5 Ágyi	poloska	kézikönyv

3. Rendszertani besorolás

TÖRZS:	 Artropoda Izeltlábúak

OSZTÁLY: Insecta	 Rovarok

REND:	 Hemiptera			 Félfedelesszárnyúak

ALREND:	 Heteroptera	 Poloskák

CSALÁD:	 Cimicidae	 Vérszívó poloskák

FAJ:	 Cimex	lectularius Ágyi poloska

Az ágyi poloska fejlődése

V. lárvafázis
4	mm

I. lárvafázis
1.5	mm

Pete
1	mm

Kifejlett rovar
4-8	mm

II. lárvafázis
2	mm

IV. lárvafázis
3	mm

III. lárvafázis
2.5	mm
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6Ágyi	poloska	kézikönyv

4. Az ágyi poloska biológiája
Jellegzetes	vérszívó	parazita	amely	a	szabad-
ban	nem	él	meg.	Az	ágyi	poloska	kifejlett	ko-
rában	4-8 mm hosszú kerekded,	rozsdabar-
na	színű,	szárnyatlan,	szipókás	rovar.	Lábain	
karmok	és	tapadókorongok	találhatók.	A	hím	
és	a	nőstény	külsőre	hasonló,	de	a	nőstény	
kissé	nagyobb.	Táplálkozás	előtt	teste	lapos,	
korongszerű,	 táplálkozást	 követően	 teste	
kitágul,	 meghosszabodik.	 Torán	 jellegzetes	
szagú	váladékot	termelő	bűzmirigy	van.	

A	nőstény	élete	folyamán	(1-2	év)	naponta	2-3	petét	rak,	amelyeket	búvóhelyének	
talapzatára	ragaszt.	A	kb.	1	mm	hosszú	uborka	alakú	petékből	a	nyári	melegben	
8-12	nap	után	bújnak	ki	a	 lárvák,	amelyek	 ismétlődő	vérszívás	és	ötszöri	vedlés	
után	kifejléssel	fejlődnek	ivaréretté.	Nyáron	kb.	2	hónap,	más	évszakban,	alacso-
nyabb	hőmérsékleten	jóval	hosszabb,	akár	fél	évig	is	tarthat	a	teljes	fejlődési	idő.	
Egy	pártól	származó	ivadékok	száma	egy	év	alatt	kb.	1.000-4.000	lehet.	Évente	3-4	
nemzedéke	van.	Az	ágyi	poloska	átlagosan	18	hónapig	él.	

A	kifejlett	ágyi	poloskák	4°C-on	és	30°C-on	2	hetet	is	kibírnak,	azonban	0°C-ra	tör-
ténő	hirtelen	hűtés	és	a	37°C-ra	történő	hirtelen	melegítés	alkalmával	csak	1	óra	
hosszat	képesek	elviselni.	(Benoit	et.al.	2009.	Med.	Vet	Entomol	23,	418)

A	40°C-on	 történő	mosás	elpusztítja	az	 imágókat	és	a	 lárva	 stádiumban	 lévő	 ro-
varokat.	A	peték	elpusztításához	azonban	60°C	 szükséges.	A	harminc	percig	 tar-
tó	mosógépszárító	 program	elpusztítja	 az	 összes	 fejlődési	 stádiumban	 lévő	 ágyi	
poloskát.	Ha	a	hőmérséklet	több	mint	40°C,	akkor	15	perc	is	elegendő	a	rovarok	
elpusztításához.	Fagypont	alatt,	-17°C-on	max.	két	óra	szükséges	minden	fejlődési	
alak	elpusztításához.	(Naylor	&	Boase	2010.	J	Econ	Entomol	103,	136.)

5. Életmódja
Az	ágyi	poloska	fénykerülő,	egy	adott	helyhez	ragaszkodó	rovar.	Nappal	hasadé-
kokban,	repedésekben,	keskeny	résekben,	sötét,	huzat-	és	zajmentes	helyeken	
húzódik	meg.	A	résekben,	repedésekben	olyan	mélyen	tartózkodik,	hogy	háta	és	
hasa	is	a	rejtekhely	falával	érintkezzen.	Búvóhelyei	igen	változatosak	lehetnek:	
ágyak,	 bútorok	 réseiben,	 ajtó-,	 ablaktokok	 hasadékaiban,	 képkeretek	 mögött,	
villanyvezetékek	csöveiben	és	elosztódobozokban,	csillárok	felfüggesztési	helye-
inél,	villanykapcsolók	dobozaiban	stb.	Általában	a	szoba	magasabban	található	
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7 Ágyi	poloska	kézikönyv

réseiben	élnek	nagyobb	számban,	azonban	meghúzódhatnak	a	könyvek	és	ruha-
neműk	között	is.	

Nedves,	 nyirkos	 lakásban	 a	 poloska	 nem	 él	 meg,	 mert	 rendszerint	
gombabetegségnek	esik	áldozatul.	Elég	gyorsan	mozog,	percenként	egy	méter	
utat	tesz	meg,	de	veszély	esetén	ennél	gyorsabban	mozog.	A	sima	és	a	függőleges	
felületen	is	egyaránt	jól	mászik.

6. Táplálkozása
Akkor	 indul	 teljes	 sötétben	 táplálékot	 keresni	 amikor	 tápcsatornája	 csaknem	
teljesen	kiürült.	 Érzékszervei	 fejletlenek.	Az	embert	 a	hő-	és	párakülönbségről	
csak	igen	közelről	találja	meg.	Legszívesebben	embervérrel	táplálkozik,	de	tartós	
éhezés	esetén	állatvért	(pl.	baromfi,	galamb,	denevér	stb.)	is	szívhat.	Melegben	
kétnaponta,	hűvösebb	időben	hetenként	szív	vért.	Szobahőmérsékleten	—	táplálék	
nélkül	—	2-3	hónapig	is	életben	marad.	Hidegben	az	éhezést	rendkívül	sokáig	tűri.	

Az	 emberen	 a	 vérszívásra	 alkalmas	 helyet	 a	 szívókája	 végén	 található	
érzékszervével	tapogatja	ki.	Leggyakrabban	a	nyak-,	a	boka-,	és	a	csuklótájékon	
szív	vért,	ahol	vékonyabb	a	bőr.	Az	ágyi	poloska	vérszívásának	mennyisége	elérheti	
az	állat	 saját	 testsúlyának	a	2,5-6	szorosát	 is	 (max.	8	mg).	A	vérszíváshoz	5-10	
perc	szükséges.	A	vérszívást	követően	visszatérnek	a	rejtekhelyükre.	A	vérszívást	
követő	órákban	viszkető	érzés	alakul	ki.	Amennyiben	táplálkozási	lehetősége	jó	és	
rejtett	életmódja	zavartalan,	nem	vándorol.

7. Felismerése
Igen	 jó	 rejtőzködő	 képessége	 miatt	 nem	
könnyű	 feladat	az	ágyi	poloskát	megtalálni.	
A	díszített	bútorzat,	a	falburkolat	(lambéria),	
a	tapéta,	a	fali	szőnyeg,	valamint	a	telezsú-
folt	lakás	különösen	kedvez	megtelepedésé-
nek,	 ami	 nehezíti	 felderítését.	 Ürülékének	
nyomait	és	lárvabőrét	gyakran	könnyebb	fel-
fedezni	mint	az	élő	rovart.	Kezdeti	fertőzés	
esetén	csak,	a	 fekhely	közelében	 található.	
Ekkor	az	ágynemű	vizsgálata	célszerű,	amelyen	a	poloskaürülék	pontszerű,	beszá-
radt	barnás-fekete	foltjai	felfedezhetők.	Ezek	a	nyomok	a	tapétán,	vagy	a	világos	
szövetfelületeken	(pl.	függöny)	szintén	eléggé	jellegzetesek.
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8Ágyi	poloska	kézikönyv

8. Terjedése
Az	 ágyi	 poloska	 feltehetőleg	 a	 Közel-keletről	
származik.	 Melegebb	 éghajlatú	 vidéken	 gyak-
rabban	fordul	elő,	de	lakott	területen	szinte	az	
egész	világon	jelen	van.

Döntően	passzív	úton	terjed.	Az	ember	többnyi-
re	maga	hurcolja	be	lakásába	különféle	haszná-
lati	 tárgyakkal,	pl.	használt	bútorral,	könyvvel,	
képpel,	ruhaneművel	stb.	

Ahol	 átmenetileg	 sok	 ember	 fordul	 meg	 —	
szállodák,kollégiumok,	 munkás	 szállók,	 át-
meneti	szállók,	kórházak	—	a	lakók	használati	
tárgyaikkal	történő	behurcolással	folyamatosan	
számolni	kell.	Központi	fűtéses	épületeken	be-
lül	 a	 szomszédos	 lakásokba	 a	 csövek	 áttörési	
helyein	keresztül	aktív	módon	is	terjedhet.

9. Közegészségügyi jelentősége
Bár	járványügyi	szerepe	ennek	a	vérszívó	rovarnak	nincs,	csí-
pése	azonban	rendkívül	kellemetlen,	sőt	némely	személyek-
nél,	a	képen	látható	erős	allergiás	reakciót	(csalánkiütéssze-
rű	tünetek,	vagy	hólyagok)	válthat	ki.	Az	ágyi	poloska	csípé-
sén	túlmenően	az	ürülékének	szintén	van	allergizáló	hatása.

10. Irtása

A	biológiai	módszerek	közül	a	táplálék	megvonása	lehet	célravezető.	Az	üres	lakás,	
illetve	az	abban	tárolt	berendezési	tárgyak	szobahőmérsékleten	3	hónap,	míg	40	
0C	hőmérsékletű	melegben	40	nap	múlva	poloskamentessé	válnak.

Az	ágyi	poloskák	elleni	hatékony	védekezés	—	a	többi	közegészségügyi	kártevők	
elleni	 küzdelemhez	 hasonlóan	 —	 az	 un.	 Integrált	 Kártevőmentesítési	 Eljárással	
(IPM)	technológiával	valósítható	meg	legeredményesebben.	Ez	magában	foglalja	
a	felmérést,	a	monitoring	tevékenységet,	az	irtószeres	és	nem	irtószeres	kezelési	
irányelveket	valamint	a	dokumentálást.

Ágyi poloska lárva

Lárvák vérszívás után
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9 Ágyi	poloska	kézikönyv

10.1 Felmérés

Az	ágyi	poloska	eredményes	irtása	nagymértékben	az	alapos	és	körültekintő	fel-
méréstől	függ.	Ezen	munkafolyamatnál	hasznos	kellék	az	elemlámpa	és	a	nagyí-
tó	használata	is,	az	ágyi	poloska	ürülékének	megtalálásához	és	felismeréséhez.	
A	 cél	 azon	helyek	megkeresése	és	megtalálása,	 ahol	 az	 ágyi	 poloska	és	 petéi	
megbújhatnak.	Ezen	túlmenően	a	megrendelőtől	kért	információkat	is	célszerű	
felhasználni.

A felmérést — ellenőrzést szállodai szobában, hálószobában az alábbi sárga 
pontokkal jelölt helyeken kell elvégezni:

Ágyi poloska által fertőzött terület Kifejlett ágyi poloska táplálkozása
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10Ágyi	poloska	kézikönyv

A felmérendő - ellenőrizendő helyek:

·			ágy,	ágykeret,	ágy	fejtámlája	és	a	fejtámla	mögötti	rész,
·			matrac,	a	matrac	szegélye,
·			párnák,	takarók,
·			éjjeli	szekrény	belseje,	hátoldala	és	fiókjai,
·			ágy	közeli	lambéria	és	szegőléc,
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11 Ágyi	poloska	kézikönyv

·			az	ágyhoz	közeli	bútorok,	pld.	szekrények	belseje	és	hátoldala,	valamint	ezek	fiókjai
·		a	bútorok	illesztései,
·			asztalok	és	székek,	
·		kárpitozott	bútorok,	különös	tekintettel	a	bútorhuzatra,	varratokra,	rojtokra,
·			a	falakon,	a	padlón	lévő	rések,	repedések,
·			tapéta	szegélyei	és	hibái,
·		nyílászárók	keretei,	szegőlécei,
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12Ágyi	poloska	kézikönyv

·		képkeretek,	falitükrök	illesztései,	illetve	ezek	háta	és	a	fal	közötti	terület,
·	függöny,	szalagfüggöny	és	ezek	hajlatai,	
·	függöny	karnis	és	ezek	szegélyei,	csatlakozási	helyei	
·		padló	rései,	repedései
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13 Ágyi	poloska	kézikönyv

·		szőnyegpadló	szegélye	és	rojtja,
·		parketta	csatlakozások	és	szélek,
·	elektromos	kapcsolók	és	dugaljak	illetve	ezek	dobozai,
·		elektromos	készülékek	(tv,	telefon,	rádió),
·		füstérzékelők,
·		álmennyezet	és	illesztései.
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14Ágyi	poloska	kézikönyv

10.2 Hasznos tanácsok és feladatok az irtószeres kezelés megkez-
dése előtt. 

Ezek a munkálatok a megrendelővel 
közösen is elvégezhetők:

•	 a	szőnyeg	elhúzása	a	faltól,

•	 a	falon	lévő	tárgyak	levétele,

•	 dugaljak,	villanykapcsolók	leszerelése,

•	 ágyneműs	 szekrények,	 fali	 szekrények	
kiürítése,

•	 a	 kidobásra	 ítélt	 holmikat	 addig	 tilos	 el-
távolítani	amíg	a	helyiség	vizsgálata	meg	
nem	történik,

•	 a	 ruhaneműt,	 ágyneműt	 és	 egyéb	 hol-
mit	csak	zárt,	műanyag	zsákban	szabad	
eltávolítani,

•	 a	 használaton	 kívüli	 ágyneműt	 és	 ru-
haneműt	legalább	min	40	°C-on	ki	kell	
mosni.

Nagyon fontos, hogy a 
helyiségből semmit ne 
vigyünk ki a kezelés 

ellvégzése előtt. 

Alaposan ki kell takarítani, 
lehetőség szerint 

porszívóval.
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10.3 Irtás

Tekintettel	arra,	hogy	az	ágyi	poloskák	rejtett	életmódú	rovarok,	vérszívók	és	nagy	
a	szaporodási	potenciáljuk,	irtásuk	nagyon	nehéz.	Hatékony	irtás	csak	kombinált	
kezelés	végzésével	érhető	el.	

Domináns	módszer	a	tartós	méregmező	létesítése,	célzott	permetezéssel,	amely	
hidegködképzéssel	(kiűzéssel)	és	esetenként	füstképző	patronnal	kombinálandó.	A	
tartóshatású	irtószer	kijuttatást	a	poloskák	minden	potenciális	búvóhelyein,	—	de	
különös	tekintettel	a	10.1	pont	szerint	végzett	felmérés	során	fertőzöttnek	talált	
helyeken	—	végezni	kell.

A	 megfelelő	 irtási	 eredmény	 elérését	 hátráltathatja	 az	 egyes	 irtószerekkel	
szembeni	 rezisztencia,	 különös	 képpen	 a	 szintetikus	 piretroidokkal	 szembeni	
rezisztencia.

A	defenzív	jellegű	tradicionális	kezeléseket	felváltották	a	kiűző	szerekkel	végzett	
kombinált	 kezelések,	 amelyek	 jelentős	 előrelépést	 eredményeztek,	 de	 így	 sem	
biztosítanak	mindenhol	100	%-os	megoldást.

A	rezisztencia	kialakulásának	megelőzésében,	vagy	leküzdésében	illetve	az	irtás	
eredményességének	 növelése	 érdekében	 jelentős	 szerepe	 lehet	 a	 hagyományos	
inszekticidektől	 eltérő	 hatásmódú	 rovarfejlődés	 gátló	 (IGR)	 készítményeknek	
alkalmazása.	Ha	az	akut	hatású	hatóanyagokat,	pl.	S-metoprén	rovarfejlődésgátló	
szerrel	 is	 kiegészítjük,	 ez	megakadályozza	 a	 fejlődésben	 lévő	 rovarokat	 abban,	
hogy	szaporodásra	képes	felnőtt	egyedekké	váljanak.

Az S-metoprén hatása a fejlődésben lévő ágyi poloska különböző lárvastádiumaira: 
a lárva vedléskor nem tud kibújni a lárvabőrből és ezért elpusztul.
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Az	S-metoprén	hatóanyag	ágyi	poloska	populáció	csökkentő	hatása	önállóan	csak	
lassan	alakul	ki,	ezért	minden	esetben	reziduális	irtószerekhez	keverve	célszerű	
alkalmazni.	 Az	 S-metoprénnel	 érintkezett,	 a	 tradicionális	 irtószeres	 kezelést	
túlélő	ágyi	poloskák	hosszú	távon	biztosan	elpusztulnak.	Ez	az	irtási	technológia	
különösen	jól	alkalmazható	a	szállodákban,	kollégiumokban,	tömegszállásokon,	és	
nem	utolsó	sorban	a	lakásokban	is.	

10.4 Visszaellenőrzés

Kiemelt	feladat	a	kezelt	terület	visszaellenőrzése	és	amennyiben	szükséges	2	vagy	
4	hét	elteltével	a	felületek	(búvóhelyek)	újbóli,	ismételt	kezelése.	Tömegszállások	
esetében	a	kezelt	szobát	ajánlott	üresen	hagyni	addig,	amíg	a	fertőzés	meg	nem	
szűnt.	 A	 hatékonyság	 növelése	 szempontjából	 célravezető,	 ha	 az	 ágyi	 poloská-
val	fertőzött	szobák	közvetlen	szomszéd	helyiségeit	is	kezeljük.	Kollégiumokban,	
szállodákban,	 tömegszállókon	 különös	 figyelmet	 fordítsunk	 a	 közös	 helységekre,	
folyosókra	valamint	az	ágyi	poloskával	fertőzött	takarító	és	raktár	helyiségekre	is.
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10.5 A többlakásos társasházakban felteendő 10 kérdés, amely elő-
segíti az ágyi poloska elleni védekezést:

1.		Mit	tett	eddig	a	társasház	az	ágyi	poloska	fertőzés	megszűntetése	és	megelő-
zése	érdekében?

2.		Tisztában	vannak-e	az	ott	lakók	az	ágyi	poloskairtás	nehézségeivel?

3.		Ismerik-e	a	lakók	egymás	ágyi	poloska	problémáit?

4.		Egységesen	lépnek-e	fel	a	lakók	a	különböző	rovarkártevők	ellen?

5.		Az	ágyi	poloska	által	okozott	problémákról	van-e	teljeskörű	ismeretük,	infor-
mációjuk	az	ott	lakóknak?

6.		A	lakosok	tisztában	vannak-e	azzal,	hogy	az	ágyi	poloska	nemcsak	az	ágyak	
környékén	és	nemcsak	a	hálószobában	fordulhat	elő?

7.		Van-e	információjuk	arról,	hogy	az	egyszeri	kezelés	nem	mindig	elegendő	a	
100	%-os	irtási	eredmény	eléréséhez?

8.		Kivétel	nélkül	tudják-e	az	ott	lakók,	hogy	csak	az	egységes	fellépés	és	kezelés	
vezet	eredményre?

9.		Mennyire	vannak	tisztában	a	lakók,	hogy	az	ágyi	poloska	irtása	a	rejtőzködő	
életmódja	miatt,	megkülönböztetett	figyelmet	igényel?

10.	Tudják-e	a	lakók	és	a	ház	közös	képviselete,	hogy	az	ágyi	poloska	maradék-
talan	kiirtására	mindenképpen	csak	szakképzett	és	tapasztalt	kártevőirtóval	
érdemes	felvenni	a	kapcsolatot	és	a	szerződést	megkötni?

kézikönyv2010DEC.indd   17 2011.08.08.   12:36:01



18Ágyi	poloska	kézikönyv

10.6 Monitoring

Ma	már	számos	nyugat-európai	és	amerikai	szakvállalat	gyárt	az	ágyi	poloska	be-
fogására	alkalmas	monitoring	csapdát.	A	csapdák	elsősorban	a	rovarok	rejtőzködő	
életmódjának	és	vérszívó	táplálkozási	szokásainak	figyelembevételével	készülnek.

Jelenleg ALKALMAZOTT ágyi poloska csapdák:

Házilag is készíthetünk monitoring 
csapdát, összehajtogatott kartonpapírból, 
mesterséges búvóhelyeket kialakítva. 

Mesterséges búvóhely Testmeleg párnával és ragasztós 
felülettel ellátott csapda

Széndioxid kibocsátású árkos csapda Melegített  csapda ragasztós árokkal

A	 monitoring	 csapdák	 a	 kártevők	 jelenlétéről	 és	 a	 fertőzöttség	 mértékéről	 kellő	
információt	szolgáltatnak,	annak	érdekében,	hogy	a	védekezésünk	még	hatékonyabbá	
váljon.
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Ágyi poloska elektronmikroszkópos felvétele
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