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Minıség – Hagyomány - Szakértelem 

 
 

HATÉKONY SZÚNYOGIRTÁS 
 
 
 

Itt a nyár, kellemes esték a teraszon, és ismét találkozunk az évek óta szokásos 
problémával: csípnek a szúnyogok. Az önkormányzatoknak az erre fordítható anyagi keretük 
kevés a hatékony szúnyogirtásra, ráadásul az idei évben az idıjárás miatt bıven van szúnyog, 
szinte mindenhol. 
 

Nincs más hátra, védekezünk, ahogy tudunk. Több fajta 
készítmény létezik, mellyel lehet enyhíteni ezt a kellemetlen 
problémát. Bırre permetezhetı szúnyogriasztó szerek, füstölgı 
spirálok, szúnyogőzı folyadékokat égetı fáklyák és még 
sorolhatnám. Bár ezek nem túl drága készítmények, a 
hatékonyságukat és tartósságukat is ehhez kell mérni. 

 
Az idei évtıl van megoldás!  
Az egyik legnagyobb magyarországi irtószer gyártó vállalat piacra dobta a légi szúnyogirtásnál is 
használt termékét lakossági 1 literes kiszerelésben. Talán ennek hatékonyságában nem kell 
kételkednünk. 
A hagyományos kémiai (légi) szúnyogirtáshoz hígítás nélkül használt, ellenırzött minıségő, 
felhasználásra kész folyékony irtószer, amely kizárólag szabadban, csípıszúnyog és azok lárvái ellen, 
ULV módszerrel történı írtasára alkalmas.  
Kipermetezése kizárólag ULV berendezéssel lehetséges, ami igen kis szemcseméretre képes 
porlasztani a folyadékot. Hasonlóan mőködik, mint egy permetezı készülék, annyi különbséggel, hogy 
az ULV szórófej nagyon parányi (20 mikron nagyságú) cseppeket állít elı, és ezt juttatja a megfelelı 
kezelendı felületre, bokrok, fák, tuják közelébe. A porlasztás miatt a folyadék rendkívül kiadós, 1 
hektár területre kb. 0,5 – 0,8 liter irtószer szükséges.  
Hatását gyorsabban fejti ki a hagyományos készítményeknél, és tartósabb védelmet biztosít. A 
készítmény a melegvérő élılényekre teljesen ártalmatlan, ugyanakkor vízi élılényekre veszélyes lehet, 
ezért vizek, vízfelületek partjától 5m-es biztonsági sáv betartásával felhasználható. 
 

Az irtószer egyetlen hátránya, és talán ez fogja majd 
okozni a lassú lakossági elterjedését, az ULV permetezési 
technológia. Egy ilyen megbízható (!!) készülék 100ezer Ft-
os nagyságrendő, ami nem mindenki számára megfizethetı. 
Éppen ezért nagyobb területek, kertek, kempingek, parkok 
tulajdonosainak ajánljuk, ahol a légi, repülıgépes 
szúnyogirtás gazdaságtalan, de a szúnyog-mentesítést mégis 
valahogy meg kell oldani. Esetleg több, nagyobb kerttel 
rendelkezı család, baráti kör közös beruházásaként is 
megvásárolható a készülék. 
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