
 

 

 

 

 

 

Teendők poloskairtás előtt és után 

 
1. Az ágyi poloska megtalálása: 

A legfontosabb, hogy az ágyi poloskát találjuk meg, ismerjük fel, a probléma pontos 

meghatározása nélkül ne történjen a lakásban poloskairtás. 

Titokzatos csípés-szerű tünetek jelentkezése esetén gyakran keresnek emberek kártevőirtó céget: 

“Kérek egy poloskairtást, biztos ami biztos”. 

Szakmailag és etikailag egyaránt hibát követ el az a szakember, aki ilyenkor poloskairtást végez. 

Ha nem poloska okozza a problémát - akár egy ételintolerancia is okozhat ilyen tüneteket – 

megszűnni sem fog az irtás után, vagyis feleslegesen lesz befújva a hálószoba rovarirtószerrel. 

Az ágyi poloska felkutatásában egy erős elemlámpa feltétlenül szükséges. 

 

 
A következő búvóhelyeket nézzük át: 

-  Az ágy minden része érintett lehet, elsősorban varrások, illesztések, kárpit tűzések, rojtok, 

fa összeeresztések találkozásánál. A matrac oldalvarrásai, továbbá az ágyrács kiemelten 

ellenőrizendő helyek az ágyi poloska felderítésekor. 

A fejtámla, háttámla falhoz eső (belső) részének kárpit tűzése is nagyon jellemző poloskás zug.  

-  Az ágy két méteres körzetében a következő helyeket kell még átvizsgálnunk: 

lambéria és szegőlécek, falvédő felfogatás, képkeretek hátoldala, falitükör kerete, hézagos 

tapéta, bútorok belső és hátsó illesztései, galéria bármely rése, párnák, takarók, faliszőnyeg, 

elektromos csatlakozók és falra szerelt bármilyen tárgyak falnál lévő szűk hézagai. Továbbá 

bármilyen hasadék az alvó ember két méteres környezetében. 

Ha a poloska felkutatása eredménytelen, kérje szakember segítségét. 

Ágyi poloska felderítés: http://www.agrohydro.hu/agyipoloska-szemle.html 

 

 
 

MK Agro-Hydro Kereskedelmi és Szolgáltató BT 

2724 Újlengyel, Táncsics Mihály út 5. 
 

Tel: 06/29-385-001   

Mobil:   06/70-363-8179 
 

www.agrohydro.hu , info@agrohydro.hu 
 

http://www.agrohydro.hu/agyipoloska-szemle.html


 

 

2. Lakás előkészítése, poloskairtás előtti teendők: 

 
Az ágyi poloska azonosítát követően poloskairtás szükséges a lakásban.  

Kizárólag a hálószoba érintett! Alvás céljára nem használt helyiségekben nem kell poloskát 

irtani, csak különleges esetekben (például nagyon apró lakás, nagyon erős fertőzöttség). 

Az ágyban, és annak körülbelül két méteres körzetében rejtőznek az ágyi poloskák, ezeket a 

helyeket kell előkészíteni a poloskairtásra. Szakemberek körében is eltérő véleményeket lehet 

hallani arról, milyen tennivalók szükségesek a poloskairtás előtt.  

Két dolgot le kell szögezni: 

1. Túlzsúfolt, telepakolt környezetben nem lehet hatékony poloskairtást végezni. 

2. Ha kipakoljuk a hálószoba tárgyait a lakás egyéb pontjaira, széthurcoljuk a poloskákat is. 

Ez természetesen nem cél, a célzott poloskairtás eredményét veszélyezteti. 

 

Mi akkor a teendő? 

A hálószobában csökkenteni (lehetőség szerint teljesen megszüntetni) kell a zsúfoltságot. 

Ki kell pakolni az ágyneműtartót, az ágyhoz közeli polcokat lepakolni, a polc felületeit szabaddá 

tenni. A kényes, permetezéssel nem kezelhető (vizes befújás!) tárgyakat be kell zsákozni. 

Ezzel az egyszerű módszerrel az ágyi poloskát elszeparáljuk a külvilágtól, nem tud vért szívni, 

szobahőmérsékleten maximum 3 hónap alatt elpusztul. A hosszú időre nélkülözhető, kényes 

tárgyakkal így kérünk tenni, célszerűen a szakember érkezése előtt. 

A bezsákozott, lezárt holmi könnyen mozgatható, a lakás bármely részén tartósan tárolható. 

 

  



 

 

 

 

Tipp 1: A 3 hónapon belül használni kívánt ruhaneműt külön érdemes zsákozni. 

Ezeket használat előtt ki lehet mosni, a 60C-on történő mosás biztosan elpusztítja az ágyi 

poloskát és a petéjét is. 

 

Tipp 2: Bútort kidobni nem kell, maradjon a hálószobában, ne vigyük ki onnan. 

Ha azonban az ominózus poloskás ágyban a későbbiekben nem aludnánk szívesen (ez elég 

gyakori) akkor viszont a poloskairtás előtt távolítsuk el a lakásból. Gondoskodjunk a hatékony 

jelölésről, például ragasszunk rá feliratot: “VIGYÁZZ! POLOSKÁS ÁGY! NE VIDD HAZA!” 

Még jobb megoldás, ha teljesen tönkretesszük: elégetjük, vagy széthasítjuk a kárpitját. 

Így írástudatlan emberek sem viszik haza a lomtalanításból.  

 

Tipp 3: Mozgatott használati tárgyak (papucs, távirányító, jegyzet, mobiltelefon) az ágyi 

poloska számára nem megfelelő búvóhelyek. Ezen tárgyakat nem fújjuk, zsákozni sem kell. 

Azonban célszerű olyan helyre pakolni őket, ahol nem aggatnak a poloskairtás során. 

Ugyanez vonatkozik a hézagmentes, szabadon álló tárgyakra is (például porcelán váza), 

mivel nincs benne rejtekhely, ezért a poloskák elkerülik. Általában nem kedveli a poloska a 

hideg felületeket (fém, üveg), de ez sajnos nem törvényszerűség, ritkán ezen helyeken is rejtőzik. 

 

 

Poloskairtás: 
A megfelelően előkészített hálóbá(k)ban történő munkavégzés során a szakember alapos munkát 

tud végezni. Tartós irtószeres mezővel kezelendő az ágy, továbbá minden olyan zug melyben a 

poloska elrejtőzhet, illetve a felületek, melyen az ágyi poloskák az alvó ember irányába 

közlekednek. A kártevőirtó szakemberek rovarirtó koncentrátumot használnak, vízzel hígítva 

kevernek egy rovarirtó munkaoldatot, ez permetezéssel kerül a felületekre. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Egy alapos poloskairtás során körülbelül 3-10 liter (átlagosan 5 liter)  rovarirtószer kifújatását 

végzik el. Több hálószoba, sok bútor, nagy fertőzöttség, porózus felületek esetén ez több is lehet.  

Az általános vélekedéssel ellentétben: a poloskairtás során felhasznált rovarirtószerek szagából 

és esetleges irritatív hatásából nem lehet következtetni a szer hatékonyságára. 

Szagtalan irtószer is lehet hatékony, és nagyon büdös szerrel is történhet gyenge minőségű 

poloskairtás. 

 

A permetezést kiegészítheti egy légtérkezeléses kiűzés. Ilyen esetben a szobába rovarirtószeres 

ködöt juttatnak hidegködösítő géppel vagy füstöt képeznek rovarirtó füstpatronnal. 

Ennek célja, hogy az apró, légtérben lebegő (és a résekbe behatoló) irtószeres részecskék 

kiűzzék az ágyi poloskákat az előzetesen lefújt felületekre, így biztosabban érintkeznek azzal. 

 

 
 

 

Poloskairtás után: 
A kártevőirtó szakember pontos iránymutatásokat ad azzal kapcsolatban, hogy a kezelt 

helyiségeket mikor lehet használatba venni, kell-e szellőztetni stb. 

Nagyon fontos, hogy a poloskairtás során lefújt felületeket nem szabad letakarítani. 

A porszívózás általában megengedett, a vizes takarítás tilos! 

Általánosan 10 nap után kell megtapasztalni azt, hogy a poloska probléma megszűnt vagy sem. 

A kezelést követő 1-9. napon belül megjelenő ágyi poloska, vagy poloskacsípés nem jelent 

automatikusan sikertelen irtást. 

Vagyis 10 napon belül ismétlő irtásra való igényt nem fogadunk, mivel az irtószer folyamatosan 

működik még a felületeken. 10 nap után (ha szükséges), fizetős második irtásra kerülhet sor. 

Második irtást követően garancia (harmadik ingyenes irtás, 10 nap után, ha szükséges) jár! 

 

 

Tisztelettel, 

 

 

 


