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Hogyan űzzük el a darazsakat? 

 
darázs, rovar, rágcsáló mentesítés:  

MIK AGRO-HYDRO Bt.  

telefon: 06-29-385-001 

 

Ultrahang, csapdák, befogóreflektorok - 

hogyan védekezzünk hatékonyan a darazsak 

ellen? Néhány tipp a nyár végére, a szűnni nem 

akaró - és a darazsak számára kedvező - 

hőhullámok közepette. 

A darazsaktól szinte mindenki fél, márpedig 

ezek a rovarok az egyik leggyakoribb kísérőink 

nyaraláskor, különösen pedig az étkezések 

közben. A meleg és a szárazság ráadásul 

nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a darazsak 

elszaporodjanak. Augusztusban ráadásul 

általában a helyzet e szempontból is csak 

"fokozódik". 

 

Sőt, ezek a rovarok nemcsak zavarnak, hanem 

szúrásuk súlyos allergiát is kiválthat. 

A darazsak távoltartásában mindenesetre a 

legegyszerűbb módszerek és a bonyolult 

technikai eszközök egyaránt segíthetnek. A 

legfontosabb azonban az, hogy ne 

hadonásszunk, mert ezzel csak felhergeljük a 

kellemetlen rovarokat. Kerüljük természetesen a 

darázsfészkeket is - ezt aligha a felnőtteknek kell 

írnunk, inkább a gyerekekre kell vigyáznunk 

emiatt. 

Kevesen tudják azonban, hogy 

a darazsak nemcsak az ételekre, a cukorra, 

illetve bizonyos szagokra jönnek, hanem 

kedvelik a színes, tarka-barka ruhákat is, ezért 

ha lehet, erről is érdemes lemondani olyan 

helyeken, ahol fenyegetően sok a darázs.  

 

El is irányíthatjuk a darazsakat: kitehetünk egy 

túlérett gyümölcsöt, tőlünk jó sok méterre, ami a 

darazsakat magához vonzza. Az égetett kávépor 

szaga az ember számára nem kellemetlen, a 

darazsak viszont nem bírják. Érdemes lehet ezt 

is kipróbálni, ha nincs olyan szerencsénk, hogy 

tőlünk tíz méterre rohadt almákat tehessünk ki 

csalinak.  

A gyerekektől való elriasztáshoz azonban 

szükség lehet technikai berendezésekre is. A 

legbékésebb megoldás ebből a szempontból egy 

ultrahangos készülék. Ennek magas hangja 

(ember számára nem hallható) elkergeti a 

darazsakat, de sokszor más zavaró rovarokat is.  

Léteznek természetesen széles körben 

elterjedt darázscsapdák is. Ezeket otthon is 

összefabrikálhatjuk, vagy üzletekben 

vásárolhatjuk meg. A darázscsapdák elve nem 

túl bonyolult: egy nagy hasú üveg (keskeny 

szájjal), az üveg alján pedig valamilyen, a 

rovarok számára vonzó dolog (cukros víz, sör, 

ivólé vagy ecet) van. A darázscsapdákkal 

azonban az a probléma, hogy egyre több 

darazsat vonzanak a helyszínre.  
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