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Az év kártevője díjat az ágyi poloska nyerte

2017-ben az USA-ban több, mint 7,3 millió információt dolgoztak fel 
az ágyi poloskával kapcsolatban. 

Orkin (8000 alkalmazott) – “Az ágyi poloskairtás költsége és  ami 
mögötte van”, vendéglátóipari jelentés

“A szállodák költsége átlagosan 6.383 USD / ágyi poloska incidens
(kárpitok/textilek cseréje, kezelés és üzletvesztés).”

A szállodák 90%-ában volt kezelés/mentesítés 2017-ben.

Egyiptomi múmiák sírjaiban is találtak 

már ágyi poloska maradványokat, ami 

bizonyítja, hogy az ember és az ágyi 

poloska között több, mint 4000 éve 

létezik kapcsolat. 

“…az ágyi poloska jelentős üzleti kihívás.”



Ágyi poloska ökológia

• Hemiptera: Cimicidae, 

(félfedelesszárnyú vérszívó poloskák)

• nem tud ugrani és repülni,

• kizárólag vérrel táplálkozik,

• rejtett életmód,

• hosszú életű – nyugalmi állapot

• parazita – belőlünk (és nem rajtunk) 

táplálkozik, 

• leginkább a holminkkal terjed,

• CO2, a testhőmérsékletünk és az illatunk 

vonzza.
Cimex lectularius

– mérsékelt égöv

Cimex hemipterus

– főleg trópusokon



Az ágyi poloskákról

Mire van szükségük?
• Élelem (vér)
• Partner
• Biztonságos hely a petéknek
• Búvóhely

Hogy talál meg bennünket?
• Testhőmérséklet, pH (testünk)
• Testünk illata
• Kilélegzett széndioxid

Hogyan kommunikálnak?
• Aggregációs hormon
• veszélyjelzés
• Nimfák

Nincs szexferomon

Nattaro Lab’s kutatás



A csípések és tünetek

• Nyálmirigyének véralvadásgátló, értágító és 
viszketést kiváltó anyagokat tartalmazó 
váladéka az emberi szervezetbe jutva 
bőrizgalmat, duzzanatot és gyulladást okoz,

• Tünetek: tünetmentesség, heves allergiás 
reakció,

• Akár 7-14 nap tünetmentesség,
• A csípések sorban / egy vonalban, 
• Nem közvetít betegségeket, de 

testfelületükön és az ürülékben lehetnek 
patogének,

• Tömeges jelenlétkor nagy mennyiségű 
hisztamin.



A csípések és tünetek

• Pszichológia hatás
• Az aggodalom komoly problémákat válthat ki:

➢ rovarfóbia
➢ Szélsőséges aggódás álmatlansághoz vezethet



Az ágyi poloska életciklusa

Kifejlett poloska

Kifejlett poloska

peték

1. stádium

2. stádium

3. stádium

4. stádium

5. stádium

vedlik

táplálkozik

• 6-9 hónapig él

• A nőstény 2-5 petét rak naponta

• Képesek akár 12 hónapot túlélni táplálék nélkül 

(kriptikus állapot)

• Korai nimfa stádiumok a legérzékenyebbek

Male and female Cimex Lectularius and aggregation, Usinger (1966)



Szálloda = magas kockázatú hely

Az ágyi poloska terjedése – aktív és passzív módon



„Mikor új szolgálót fogadsz, alaposan tekintsd meg és ellenőrizd ládáit mielőtt tovább engeded 

szobáidba, mert veszélyt jelenthet, ha fertőzött háztartásból származik. 

Ha költözöl, akár új vagy régi házba, vagy ágyneműt, netán bútort vásároltatsz, figyeld, hogy találod-e 

nyomát poloskának. 

Ha nem találod a poloskát, de látod annak jelét, légy benne biztos, hogy fertőzött ama portéka. 

Ha mosdatod szennyesed, ne engedd be a mosónő kosarát tornácodra, mert fertőt hordhat tiszta 

otthonodba…”

Southall, (1730)

Megelőzés - „A fertőzés felszámolása, a mentesítés lényegesen költségesebb, 
mint a megelőzés.”



Az ágyi poloskák petéi kicsik (kb. 1,2 mm 
hosszúak), de (tapasztalattal) könnyen 
megkülönböztethetők más háztartási 
rovarok petéitől. Nagyítással a kikelt és az 
életképes peték könnyen felismerhetők. 
Az életképes tojások gyöngyházszínűek, és 
a fejlődés későbbi szakaszaiban a fejlődő 
embrió szemfoltja látható a tojás héján 
keresztül. A kikelt tojások a véghéj 
hiányáról és áttetsző megjelenésükről 
ismerhetők fel.

AZONOSÍTÁS – a fertőzöttség felimerése



AZONOSÍTÁS - Ürülék foltok
Az ágyi poloskák a táplálkozás után azonnal elkezdenek sötét, vizes 
ürülékanyagot termelni. Ezek az ürülékfoltok gyakran a fertőzöttség 
egyik első jelei. A lepedőn, a matracon vagy az ágykereten lévő 
fekete, tintaszerű foltok az ágyi poloskák egyik legkönnyebben 
felismerhető árulkodó jelei. Nagyon hasonló foltokat azonban pókok, 
legyek és német csótányok is produkálhatnak, így a hely fontos 
tényező lehet a kettő megkülönböztetésében. A magasan a falakon, a 
mennyezeten vagy a lámpatesteken található foltok sokkal 
valószínűbb, hogy legyek okozzák. A vérazonosító eszközök 
ígéretesnek bizonyultak abban, hogy képesek megkülönböztetni a 
vérrel táplálkozó rovarok, például az ágyi poloskák ürülékanyagát a 
többi háztartási gerinctelen állatétól. Az ürülékfoltok színe a feketétől 
a barnán át a megemésztett vér és a húgysav arányától függően 
változhat. Az ürülékfoltok megjelenését az is befolyásolja, hogy 
milyen nedvszívó a felület, amelyre lerakódnak. A nedvszívó 
felületekre, például ágyneműre lerakódott ürülékfoltok a szálakba 
ivódnak, és a töltőtoll tintájához hasonlítanak. A nem nedvszívó 
felületekre, például lakkozott fára lerakódott ürülékfoltok gyakran 
sötét, domború csomóként száradnak meg.



AZONOSÍTÁS - keresőkutyák

- csak néhány országban
- nagyon drága a kiképzés és a folyamatos tréning
- kiemelkedő hatékonyság



„Alapvető, hogy a szakember minden fejlődési szakaszában felismerje az ágyi poloskát, és annak jeleit. 
Az egyéb háztartási rovarokkal is tisztában kell lennie, és elég magabiztos kell legyen ahhoz, 
hogy másokat is megtanítson (pl. hotel személyzetet) az állat és a nyomainak felismerésére.”

Forrás: Európai Gyakorlati Kódex, 2. verzió, Ágyi poloska management

Az ágyi poloska könnyen összetéveszthető más rovarokkal

Téves/rossz azonosítás = felesleges irtás, elégtelen helyzetkezelés, tévesen terjesztett rossz hír, stb.
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Az ágyi poloska populáció alakulása egyetlen megtermékenyített 
nőstény esetén ideális körülmények között szobahőmérsékleten.

járvány

Forrás: Nattaro Labs



Ápolási/szociális és eü-i ellátó intézmények 58%

Kollégiumok, szálláshelyek 46%

Irodaépületek 45%

Iskolák, óvodák, bölcsődék 43%

Kórházak 36%

Egészségügyi intézetek 33%

Tömegközlekedés 29%

Használtcikkek (ruha, játék, bútor, stb.) 20%

Mozi, színház 16%

A kártevőirtók aránya, akik ágyi poloska 
mentesítést végeztek az alábbi helyeken

2016-ban a szakemberek 99,6%-a végzett ágyi poloska irtást

Előfordulás gyakoriság szerint
- 95% társasházi/lakótelepi lakások
- 93% kertes házak
- 75% szállodák/motelek

66% szerint a fő 
szezon = nyár



https://academic.oup.com/ae/article/63/2/79/3867364

Az Oxford Egyetem szakmai kiadványa
2017. június

https://academic.oup.com/ae/article/63/2/79/3867364


A kutatás témája és célja
- 2015. májusában országos (USA) felmérés piackutató céggel közösen,
- Mennyit tudnak és mennyire foglalkoztatja a szállodai vendégeket az ágyi poloska kérdés/probléma,
- Hogyan befolyásolja a rendelkezésre álló információ pl. a szállodaválasztásukat,
- Az online felületeken megjelenő ágyi poloskáról szóló posztok befolyásolják-e a szálloda kiválasztását,
- Tudják-e azonosítani az ágyi poloskát a vendégek.
- Első összefoglaló elemzés a jelentős árbevételt termelő iparágról.



From: Bed Bugs and Hotels Traveler Insights and Implications for the Industry
Am Entomol. 2017;63(2):79-88. doi:10.1093/ae/tmx023

Am Entomol | © 2017 Entomological Society of America

Előzetes ismeretek és tapasztalatok az ágyi poloskával kapcsolatban

Nem igazán hallott még róla/még nem látott
Információ híradásokból, de nincs személyes tapasztalat
Környezetében személyes tapasztalat, mérsékelten kellemetlen
Környezetében személyes tapasztalat, rendkívül kellemetlen



From: Bed Bugs and Hotels Traveler Insights and Implications for the Industry
Am Entomol. 2017;63(2):79-88. doi:10.1093/ae/tmx023

Am Entomol | © 2017 Entomological Society of America

Hogyan kerülhető el a szállodákban az ágyi 
poloskával való „találkozás”

Nem kerülhető el
Drágább szállodát kell választani
Tájékozódás online fórumokon
A szoba átvizsgálása
Megelőző intézkedések
Egyéb

Mennyire nyugtalanítja őket az ágyi poloska a 
szállodai tartózkodás ideje alatt

Nem foglalkozik vele
Foglalkoztatja, de nem aggódik
Kicsit aggódik
Aggódik
Egyéb

43%



From: Bed Bugs and Hotels Traveler Insights and Implications for the Industry
Am Entomol. 2017;63(2):79-88. doi:10.1093/ae/tmx023

Am Entomol | © 2017 Entomological Society of America

A válaszadók reakciója arra a felvetésre, hogy a recepción információ kerül elhelyezésre arra vonatkozóan, hogy 

a szálloda milyen prevenciós intézkedéseket tesz 

Tegyék, de ne közöljék

Nem szívesen marad, mert ez azt jelenti, hogy fertőzöttség van

Inkább negatív vélemény

Inkább pozitív vélemény

Szívesen marad, méltányolja a megelőző intézkedéseket



From: Bed Bugs and Hotels Traveler Insights and Implications for the Industry
Am Entomol. 2017;63(2):79-88. doi:10.1093/ae/tmx023

Am Entomol | © 2017 Entomological Society of America

Hogyan reagál, ha a következő problémákkal találkozik a szállodai tartózkodás során

Dohányzásra utaló jelek

Foltos ágynemű/matrac

Idegen anyagok, pl. vér

Ágyi poloskára utaló jelek

Koszos mosdó vagy kád

Koszos törölköző vagy ágynemű

Nem tesz semmit

Jelenti a szállodának (reklamál)

Új szobát kér

Elhagyja a szállodát



From: Bed Bugs and Hotels Traveler Insights and Implications for the Industry
Am Entomol. 2017;63(2):79-88. doi:10.1093/ae/tmx023

Am Entomol | © 2017 Entomological Society of America

Mit tenne, ha a szállodai szobájában élő ágyi poloskát találna

Leginkább 3 Legkevésbé 3

74% Elhagyja a szobát és kártalanítást kér (pl. 1-2 plusz éjszaka térítésmentesen)
73% Elhagyja a szállodát
47% Online felületek / közösségi média
38 % Nem választja a szállodaláncot a jövőben
24 % Marad, de alaposan átvizsgálja a szobát
9% Jogi útra tereli



From: Bed Bugs and Hotels Traveler Insights and Implications for the Industry
Am Entomol. 2017;63(2):79-88. doi:10.1093/ae/tmx023

Am Entomol | © 2017 Entomological Society of America

leginkább legkevésbé

Szobafoglalás előtt online véleményekben egy ágyi poloskás bejegyzést talál

56 % Nem választja azt a szállodát
25 % Foglal, de óvatos lesz
12% Nem választja azt a szállodaláncot

7% Kevesebb éjszakára foglal



Vélemények online fórumokon

A TripAdvisor felmérése szerint az utazók 80%-a 
6-12 véleményt olvas el foglalást megelőzően.
Más kutatások szerint az online felületeken megjelenő 
vélemények a legfontosabb tényezők szállodaválasztásnál.
Az Oxford Egyetem kutatásában résztvevők több, mint a fele 
nem szívesen választaná azt a szállodát, amelynél akár csak
egyetlen véleményben is megjelenik az ágyi poloska
- mindegy, hogy mikor történt,
- nem is biztos, hogy ágyi poloska (beazonosítás),
- még a szállodalánc más egységébe sem menne.







Összefoglalva
- A fogyasztók többsége csak korlátozottan érti az ágyi poloskákat, illetve kevés tapasztalata van velük 

kapcsolatban, mégis a rovarok heves reakciókat váltanak ki.
- Az ágyi poloskák jelenléte sokkal nagyobb valószínűséggel készteti a vendégeket arra, hogy szállodát váltsanak, 

kártérítést kérjenek, vagy akár egy másik szállodamárkát válasszanak.
- A vendégek folyamatos cserélődése miatt a poloskák időszakos behurcolása elkerülhetetlen.
- A közösségi médiára és az online véleményekre való széles körű támaszkodás a szállásfoglalás során 

különösen sebezhetővé teszi a szállodákat - egyetlen online jelentés az ágyi poloskákról negatívan befolyásolja a 
jövőbeli foglalásokat, függetlenül attól, hogy az értékelés pontos-e.

- A szállodáknak a takarító és műszaki személyzetet is ki kell képezniük arra, hogy a lehető legkorábbi szakaszban, 
amikor a fertőzés még kezelhetőbb, felismerjék és jelentsék az ágyi poloskákat. 

- Hasonlóan fontos a recepciós/ügyfélszolgálati alkalmazottak képzése, hogy azonnal és empatikusan 
reagáljanak, amikor a szállodán belül incidens merül fel. 



„Széleskörű rezisztencia alakult ki a leggyakrabban használatos irtószerekkel szemben (piretroidok és karbamátok). 
Az összetételük változásának köszönhetően néhány piretroid vagy karbamát alapú szer máig hatásos a 
rezisztens populációkkal szemben is. Ugyanakkor egyre fontosabb, hogy a poloskákat közvetlenül érje a szer, 
nem hagyatkozhatunk a kibontakozó (megmaradó) hatásukra. 
Ahol korábban egy kezelés is elég volt, most többször kell megismételni a kezelést a megfelelő eredmény eléréséhez.” 

Európai Gyakorlati Kódex 
2. verzió 

Ágyi poloska management
http://www.mege.hu/images/uploaded/File/agyi_poloska_management_2.pdf

2012. június ( angol verzió frissítve 2016. december) – http://bedbugfoundation.org

BED BUG = SUPER BUG

http://www.mege.hu/images/uploaded/File/agyi_poloska_management_2.pdf
http://bedbugfoundation.org/


• Alapítva 2011-ben

• Egyedülálló kutatás kémiai ökológia terén 

a Lund Egyetemen (Pheromone Group), 

Svédország.

• Saját kutató laboratórium és teszt 

lehetőség, Medicon Village, Ideon

Science Park, in Lund, South Sweden.

• Ágyi poloska tenyészetek természetes 

közegben.

• 8 alkalmazott

• Gyártás Svédországban

• CEO – Carl-Johan Gustafson

Nattaro Labs

Forrás: Nattaro Labs



Nattaro Safe ágyi poloska irtó szalag

Biocid terméktípus: 18. terméktípus

Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer
Hatóanyaga: 100% szilícium-dioxid (kovaföld, diatómaföld)



Kovaföld természetes lelőhelyek – ásványi anyag

Évmilliókkal ezelőtt elpusztult egysejtű kovaalgák, kovamoszatok és kovaszivacsok üledékes, kövült váza. 
Mivel ezek az egysejtű kis lények vázuk legfőbb alkotóelemeként a szilíciumot használják fel, elporladásuk 
után amorf szilícium-dioxidot hagynak örökül.

A „hatóanyag”



Elektronmikroszkópos felvételek



Előállítás
A kovaföldet speciális eljárással púderfinomságú porrá őrlik.
Az ágyi poloska ellen csak a legfinomabb por hatékony, ezért a részecskék jellemző nagysága 
a feldolgozás után 2 és 18 mikron között van. 
Semmilyen más adalékot vagy szintetikus anyagot nem tartalmaz.

Hatásmechanizmus
1. A kutikulát fedő vékony viaszréteghez kötődik– dehidratáció lép fel – az ágyi poloska kiszárad (elpusztul).

2. A rendkívül finom por elárasztja a trachea belsejét és az egész testfelületre tapad. A rovar számára ez olyan, 
mintha apró pengék tízezrei vagdosnák kívül-belül. Ahogy mozognak, saját aktivitásuk következményeként 
magukat porozzák be ezzel. Az apró vágásokból testfolyadék szivárog ki, amit szilikátpor adszorpciós ereje felszív, 
így a sérült rovarok kiszáradásához vezet és rövid időn belül elpusztulnak. 



Kovaföld eloszlása az ágyi poloskákon 2 cm széles csíkon való áthaladás után 



Nattaro Safe
- Bizonyítottan hatékony, fizikai úton ható rovarirtó szer
- Akár 12 hónapos hatástartam
- Hosszú (korlátlan) eltarthatóság – ásványi anyag
- Nincs rezisztencia
- Nincs szermaradék
- Nem károsítja a környezetet
- Veszélytelen az emberre
- Veszélytelen a magasabb rendű állatokra
- Prevenció és kontrol (mentesítés)



A kovaföld egyéb felhasználási területei
- Dinamit biztonságosabb szállítása és kezelése (A. Nobel 1867.)
- Szűrőanyag – víz, élelmiszeripar (bor, sör, üdítő)
- Fémpolírozókban alapanyag
- Kozmetika – fogkrém, arckrémek
- Mérgező anyagok kiömlésekor azok felitatására (saját súlyának 6-szorosát képes megkötni)
- Kisállatalom
- Szigetelőanyag
- Gyümölcstárolókban az etiléngáz megkötésére az eltarthatóság meghosszabbítása miatt
- Mezőgazdaság – termesztő közeg és talajadalék
- Étrendkiegészítő

Szemcseméret rendkívül heterogén, 
biocid hatása csak a pornak (2-18 mikron) van megfelelő rétegben.



A ferde tetőn ragasztó található, amely észrevétlenül a hátuknál fogva ejti foglyul a rovarokat. 
Mivel a lábuk továbbra is szabadon mozog, a rovar úgy érzékeli, hogy biztonságos búvóhelyet talált 
(a háta ér a ragasztóba), így nem stressz üzenetet küld (alarm feromon), hanem aggregációs feromont bocsájt ki, 
ezzel jelezve hogy biztonságos búvóhelyet talált a poloska. 
Ez üzenet a többi rovar számára is, ezért minél több rovar kerül a csapdába, az annál vonzóbb és hatékonyabb lesz.

A Domobios egy belga kutató-fejlesztő cég, amelyet olyan biológusok és biomérnökök hoztak létre, 
akiknek szakterülete a rovarkártevők viselkedésének, biológiájának és kommunikációjának tanulmányozása. 
Fő tevékenységük az atkák, csótányok, ágyi poloskák irtására szolgáló termékek kutatása, fejlesztése, 
gyártása és értékesítése. 
Innovatív eszközeik egyedülállóan képezik le a rovarok kommunikációját. 
Küldetésük, hogy hatékony, intelligens, ökológiai és irtószermentes megoldásokat kínáljak a kártevők 
befogására, ezzel jobb otthoni és munkahelyi környezetet, és jobb életminőséget teremtve az emberek és a 
háziállatok számára.



A Bluestar Cimex reagens segítséget nyújt az ágyi poloska fertőzöttség felderítésében.
A vér kimutatására szolgáló reagens megkönnyíti az ágyi poloskák ürülékében lévő hemoglobin kimutatását, 
visszakövethetővé téve így a fertőzöttség forrásának felderítését.
A munkaoldat egy perc alatt kész, csak fel kell oldani a reagens tablettákat vízben.

A Bluestar egy francia kutató és forgalmazó cég, 
melynek termékeit a világpiacon a leghatékonyabb „vér-
detektorként” ismerik el, és ma már több mint 95 
országban használják törvényszéki nyomozók és 
helyszínelők. A Bluestar felismerte, hogy ez a 
technológia alkalmas az ágyipoloska fertőzöttség 
felismerésére és a rovarok búvóhelyeinek felkutatására 
is, így ma már olyan termékeket is fejlesztenek és 
forgalmaznak, ami a kifejezetten a kártevőmentesítők 
munkáját hivatott segíteni.



A Slider monitorcsapda az ágyi poloskák számára vonzó textúrájú anyagból készült, minden oldalról nyitott, 
lehetővé téve a búvóhelybe való könnyű bejutást.
A belül lévő ragasztó csapdába ejti a rovarokat.
Az átlátszó felső részen keresztül könnyen ellenőrizhető a csapda, az erős műanyag kivitel pedig lehetővé teszi 
akár közvetlenül a matracok alatt történő elhelyezést is.
A szabadalommal védett pontmátrix-technológia elősegíti az ágyi poloskák bejutását a csapdába.
Jól használható többek között: lakásokban, apartmanokban, szállodákban, szálláshelyeken, gondozó, 
ápolási intézetekben/kórházakban, irodákban, kollégiumokban, iskolákban, óvodákban, raktárakban.



Ágyi poloska és atka elleni matracvédő huzat

A vízhatlan és légáteresztő matracvédő huzatok megakadályozzák, 
hogy a rendkívül sok kellemetlenséget okozó ágyi poloskák és poratkák 
beköltözzenek az ágymatracba.

A matracvédő huzat alkalmazásával ez elkerülhető, így könnyebbé válik 
az esetleges fertőzöttség felszámolása. 

Mivel az ágymatracból egyáltalán nem, vagy csak nagy nehézségek és költség árán 
irthatók ki a búvóhelyet kereső rovarok, így előfordulhat, 
hogy a fertőzött matracokat meg kell semmisíteni.

A matracvédő huzatok tisztán, szárazon és rovarmentesen tarják az ágymatracot.
A Bedefender Plus matracvédő huzat rendkívül puha, vízhatlan, 
légáteresztő (szellőző) poliuretán membránnal, cipzárral hermetikusan záródik, 
100% pamut, áthatolhatatlan védelem az ágyi poloskák és paraziták ellen



Öblítőszer adalékanyag – repellens hatással
Jelenleg engedélyezés alatt.
Termék tesztelése börtönben – ágynemű mosáskor: a fogvatartottak jelzése alapján –
úgy, hogy csak az interjú során tudták meg a szer használatát –
az ágyban kevesebb csípést tapasztaltak, a poloskák megtelepedése is megszűnt. 
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Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!


