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Kártevők csoportosítása
•
•
•
•

Termesztett növényt károsítók – NÖVÉNYVÉDELEM
Élő fát károsítók – ERDŐVÉDELEM
Kitermelt fát károsítók – FAANYAGVÉDELEM
Fertőző állatbetegséget terjesztő vagy a haszon- és
társállatok nyugalmát zavaró állati kártevők –
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
• Fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi
ártalmat okozó állati kártevők – KÖZEGÉSZSÉGÜGYJÁRVÁNYÜGY
egészségügyi kártevők

Egészségügyi kártevők
a) emberen élősködő vérszívó tetvek,
b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,
c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,
d) embervért is szívó bolhák,
e) ágyi poloska,
f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó
legyek,
g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,
h) vándor- és házi patkány,
i) házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,
j) az előző, a)-i) pontokban fel nem sorolt bármely állat,
amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb
körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg
járványügyi szempontból veszélyt jelent.
(Járványügyi rendelet 36. §)

A hazai csípőszúnyogok
jelentősége
1.
Közegészségügyi jelentőség
ÁRTALOM:
CSÍPÉS - VAKARÓDZÁS - BŐRFERTŐZÉS (GYULLADÁS)
– Szabadban: munkavégzés,
pihenés, tartózkodás zavarása
– Zárt térben: nyugodt alvás
akadályozása
– Kiemelt jelentőségű
üdülőterületek:
idegenforgalmat hátráltatja
– Haszonállatok (juh,
szarvasmarha, ló, sertés)
nyugalmát zavarja

2.
Járványügyi jelentőség
ÁRTALOM:
KÓROKOZÓK ÁTVITELE
– MALÁRIA
– NYUGAT-NÍLUSI LÁZ
– FILARIÓZIS

Vérszívás → allergiás bőrpír
nyálmirigy
váladéka
- véralvadásgátló
- értágító
- viszketést okozó

„csípés”
hatás:
Pihenés, üdülés,
alvás zavarása
(+ pszichés
hatások)

- vérbő duzzanat

- viszketés, vakarózás
- másodlagos bőrgyulladás
- allergia

Vektor szerep → kórokozó átvitele

• vector = hordozó
• kórokozó: vírus, baktérium, protozoon, mikrofilária
• az átvitel típusa lehet:
– mechanikai (pl. Chlamydia trachomatis - trachóma)
– biológiai (pl. Plasmodium spp. - malária)

A csípőszúnyogok általános
jellemzése
• Kétszárnyú, szúró-szívó szájszervvel rendelkező
rovarok, amelyek szárnyait pikkelyek fedik; fejlődésük
teljes átalakulás
• A tojásrakáshoz vért igényelnek – csak a nőstények
szívnak vért
• A tojás kikeléséhez víz és megfelelő hőmérséklet kell; a
4 lárvastádium és egy bábállapot a vízben él; a lárvák
szerves anyagokkal táplálkoznak, a báb nem táplálkozik,
de mozog
• Madarak és emlősök vérével táplálkoznak, a
legmohóbban a 3-4 napos nőstények
• Az imágók átlagos élettartama 1 hét (kivéve az
imágóként áttelelők)

Gyötrő szúnyog
Aedes vexans

Gyötrő szúnyog
• Tojás alakban telel át, a nőstény a tojásokat vízi
növényekre, nedves talajra helyezi, a kiszáradást is jól
tűrik
• Bármilyen vízben kifejlődik, akár 4-5 nap alatt
• Évente több nemzedéke van
• Késő tavasztól kora őszig tömeges lehet, és agresszíven
támadja az embert, egész nap; csípése fájdalmas
• Az imágó akár 5-15 km távolságra is elrepül a
tenyészőhelytől

Házi szúnyog
Culex pipiens molestus

Házi szúnyog
• Zárt térben egész évben (télen is) tenyészik, szinte
bármilyen vízgyülemben (konzervdoboz, ciszterna, föld
alatti szennyvízcsatorna, esővizes hordó stb.)
• A petetutaj 200-300 tojásból áll, vérszívás nélkül is képes
tojást rakni, de ekkor jóval kevesebbet
• A tenyészőhelytől max. 0,5-1 km-re távolodik
• Az embervért kedveli, különösen télen kellemetlenkedik,
főleg éjjel szív vért és csípése fájdalmas

Mocsári szúnyog
Coquillettidia richiardii

Mocsári szúnyog
• Lárva alakban telel át, fejlődési ideje 10 hónap
• A légzőcsövükkel a lárvák és a báb is vízinövényekhez
rögzülnek, onnan vesznek fel oxigént
• A nőstény a tojásokat a víz felszínére rakja
• Vehemensen támadja az embert, napközben is, főleg
állandó vizek környékén, nádas, fás területeken
• Repülési távolsága a tenyészőhelytől 1-4 km

Foltosszárnyú maláriaszúnyog
Anopheles maculipennis

Foltosszárnyú maláriaszúnyog
• Imágó alakban telel át, a megtermékenyített, zsírt raktározó
nőstények így 6-8 hónapig is élnek
• A tojásrakásra csak vérszívás után képes; elsősorban
emlősök vérét kedveli (zoofil), embert ritkábban támad
• Egy alkalommal kb. 200 tojást rak, egyenként, a vízfelszínre;
a tojás úszókészülékkel ellátott
• Tenyészőhelye ált. tiszta, sekély, növényzettel benőtt,
napsütötte víz
• A tenyészőhelytől 1,5-2 km-re repül
• Előfordul: párás levegőjű istállóban, sertésólban, a lakás
sötét, nyirkos helyein késő tavasszal, kora ősszel
• Alkonyatkor, éjjel szív vért, és csípése fájdalmatlan

Törpeszúnyogok (Ceratopogonidae)

Törpeszúnyogok
• Járványügyi szempontból legjelentősebbek a Culicoides
fajok
• 1-3 mm hosszúak, csápjuk aránylag hosszú, szájszervük
lefelé irányul
• Lárváik sekély, lassan áramló, szennyezett vizekben,
bomló növényi anyagban, mohapárnában fejlődnek, kb.
1 évig, ragadozók
• Az imágók elsősorban a háziállatok vérszívói, többnyire
estefelé, jól körülhatárolt helyen csípnek

Egészségügyi törvény
Az 1999. évi. LXXI. törvénnyel módosított 1997. CLIV. évi
törvény két szempontból meghatározó:
• a 73. § (1) bekezdése szerint:
– A betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros,
külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók
irtásáról a terület, épület tulajdonosának, illetve kezelőjének
rendszeresen gondoskodnia kell.

• a 153. § (b) pontja szerint:
– A települési önkormányzat a környezet- és településegészségügyi feladatai körében biztosítja a 73. § (1) bekezdése
szerinti külön jogszabályban (adott esetben a járványügyi
rendeletben) meghatározott rovarok, így a szúnyogok irtását.

Járványügyi rendelet
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletből a
szúnyogok elleni védekezésre az alábbiak vonatkoznak:
• 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szúnyogok egészségügyi
kártevőnek minősülnek.
• 36. § (4) bekezdése értelmében a szúnyogok elleni védekezésről, az
ehhez szükséges anyagok, és eszközök beszerzéséről, a költségek
fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások
végrehajtásáról az érintett terület tulajdonosa (bérlője, használója,
kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője
tartozik gondoskodni.
• 39. §-a alapján a szúnyogok elleni küzdelemben:
• alkalmazható eljárásokat,
• felhasználható irtószereket,
• a megyei és városi intézetek ilyen irányú alapfeladatait
az OEK által időszakosan megjelenésre kerülő „Tájékoztató az
engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni
védekezés szakmai irányelveiről” című kiadvány tartalmazza.
• a 4. melléklet 2. pontja pedig a légi szúnyogirtásra vonatkozó
előírásokat tartalmazza.

A védekezés fogalma a
közegészségügyi rovarirtásban
• IRTÁS/GYÉRÍTÉS
az ártalom leküzdése

• MEGELŐZÉS
az ártalom kivédése

- A gyakorlatban az imágók
elpusztítását jelenti

- A gyakorlatban a lárvák
elpusztítását
(tenyészőhely kezelés) és
az nőstény imágók
csípésének
megakadályozását jelenti
(pl. hálózás,
riasztószerek)

A gyötrő szúnyog (Aedes vexans)
fejlődési ciklusa

„IRTÁS”

„MEGELŐZÉS”

Védekezés
Cél:
a) Maláriaszúnyogok: maláriás beteg környezetében az imágók
maradéktalan elpusztítása
b) Egyéb fajok: szabadban az imágók számának
kellemetlenséget alig okozó szintre csökkentése, zárt térben
a mentesség
Irtás:
1. zárt térben: légtérkezelő aeroszol palack, párologtatás,
hidegköd, ULV, füstképzés
2. szabadban: melegköd-képzés (kézi, földi), ULV (légi, földi),
füstölő spirál
Megelőzés:
1. imágók: hálózás, riasztás
2. lárvák: tenyészőhely kezelése kémiai larviciddel,
juvenoiddal, kitinképzést gátlóval, Bti-vel; illetve a
tenyészőhely megszüntetése; táborozási, kempingezési
tilalom elrendelése

AZ ULV-ELJÁRÁS
ULV = ultra low volume („ultra kis térfogat”) – vagyis rendkívül kis
térfogat irtószer jut felületegységre (szabadban ált. max. 1 l/ha)
•
szabadban, repülő rovarok ill. zárt térben repülő és rejtett
életmódú rovarok elpusztítására alkalmazhatja szakember
•
a formulációk használatra készek vízzel v. fehérolajjal higítva
használhatók fel, ill. használatra készek
•
a kijuttatáskor képződő cseppeket max. 50 μm térfogati
középátmérő jellemzi
•
szabadban földi v. légi járművön (merevszárnyú repülőgép,
helikopter, motoros sárkányrepülőgép) helyezhető el az ULVberendezés
előnye, hogy az alacsony dózis miatt gazdaságos és környezetkímélő,
hátránya, hogy nincs hatástartóssága

ULV-szórófej

Légi ULV-kezelés

A hatékony légi kezelés feltételei 1.
A hatékonyság több, egymással kölcsönhatásban levő
tényezőtől függ:
– a kezelésre kerülő terület körültekintő kijelölésétől,
– alkalmas légi jármű biztosításától,
– a légi járművön elhelyezett, megfelelő cseppméretet és
cseppszámot biztosító ULV-szórófej, illetve a granulátumszóró berendezés típusától és számától,
– folyékony szerforma alkalmazásakor a készítmény dózisának
és viszkozitásának figyelembevételével történő szórófej,
granulátum esetén a szóró berendezés beállításától,
– a kedvező időjárási körülményektől, valamint
– a különböző képzettségű szakemberek és a kezeléseket
megrendelő önkormányzatok együttműködésétől és a
végrehajtó szakvállalatok megfelelő felkészültségétől.

A hatékony légi kezelés feltételei 2.
Időjárási tényezők
• A meteorológiai tényezők közül elsősorban a
szélerősséget és a légmozgást kell figyelembe venni.
• Tilos a kezelés esőben, és az elsodródás veszélye miatt 2
m/s-nál nagyobb oldalszél esetén!
• Amennyiben fordított léghőmérsékleti állapot alakul ki
(inverzió), úgy a termikus feláramlás a cseppek
elsodródási távolságát jelentősen megnöveli. Ezért a
kezeléseket a kora hajnali vagy a késő esti órákban
kell elvégezni.

A légi úton kijuttatásra kerülő szúnyogirtó
szerek szakmai követelményei
HATÓANYAG (WHO ajánlás):

• megfelelő hatékonyság
• kedvező toxikológiai jellemzők
KÉSZÍTMÉNY:

• megfelelő hatékonyság
• kedvező humán- és ökotoxikológiai jellemzők
• ULV-eljárásra való alkalmasság
» magas lobbanáspont
» dózis: max. 1 liter/hektár
• anyagkímélő tulajdonság
• gazdaságosság
• beszerezhetőség

A WHO által imágóirtásra javasolt hatóanyagok (2006.)
Hatóanyag
fenitrothion

H.a. csoport

ULV-technika

Melegköd-képzés

Dózis (g hatóanyag/ha)
250-300

250-300

112-600

500-600

230-330

180-200

5

10

cyfluthrin

1-2

1-2

cypermethrin

1-3

-

cyphenothrin

2-5

5-10

d,d-trans-cyphenothrin

1-2

2,5-5

0,5-1,0

0,5-1,0

d-phenothrin

5-20

-

etofenprox

10-20

10-20

Λ-CYHALOTRIN

1

1

permethrin

5

10

resmethrin

2-4

4

malathion
pirimiphos-methyl

Szerves
foszforsavészterek

bioresmethrin

DELTAMETHRIN

Szintetikus
piretroidok

Engedélyezett ULV-készítmények
Készítmény

Hatóanyag

Higítás

Kijuttatási
mennyiség

Kijuttatás
eszköze

0,12%
deltametrin

higítás nélkül

0,5-0,8 L/ha

1,1% deltametrin

1 L készítmény
+ 9 L ipari fehérolaj

0,6 L/ha

1 L készítmény + 15 L víz

0,8 L/ha

légi jármű

1 L készítmény + 9 L víz

0,5 L/ha

földi jármű

higítás nélkül

0,8 L/ha

földi jármű

Mosquitox 1 ULV
Mosquitox 1 ULV
Forte
K-Othrin ULV

légi, földi
jármű

Delta ULV

K-Othrin 10
ULV-koncentrátum

Aqua K-Othrine
koncentrátum

MosquitoxLAMBDA 1 ULV

2% deltametrin

0,12%
lambda-cihalotrin

Engedélyezett melegköd-képző
szerek
Készítmény
Aqua K-Othrine
koncentrátum
K-Othrin 10
ULV-koncentrátum

Hatóanyag

Higítás

Kijuttatási
mennyiség

2% deltametrin

1 L készítmény
+ 99 L víz

5 L/ha

1,1% deltametrin

1 L készítmény
+ 19 L ipari fehérolaj

2 L/ha

Légi szúnyogirtásra alkalmas járművek és ULV-szórófejek
Légi szúnyogirtásra alkalmas járművek és ULV-szórófejek
LÉGI JÁRMŰ JELLEGE és TÍPUSA

SZÓRÓFEJ TÍPUSA SZÁMA

Merevszárnyú repülőgép
AN-2
Dromedár
Piper PA 25-235 (Pawnee)
Piper PA 36-300 (Brave)

Micronair vagy Autorot X-20

4-8

Turbo Čmelak Z 137 T
Turbo Čmelak Z 37 A
Cessna 188
Shadow-BD
(Corp-Spray szóróberendezéssel)

Micronair X-1:VP

12

Beecomist-275
(40/60 mikrométeres dobbal)

6

Helikopter
KA-26
MI-2
Hughes MD 500
Rogerson-Hiller UH 12
Rogerson-Hiller UH 12 E

vagy
Unirot-4
(30 mikrométeres dobbal)

6

Masex 84

10

Sárkányrepülőgép
Apolló CX Tandem-R
(Defensor ULV-permetező adapterrel)

A légi úton történő csípőszúnyog irtás szervezése 1.
I. Módszertan - technológia:
A kezelendő terület körültekintő kijelölése
•
•
•

az ártalmat okozó faj biológiai sajátosságainak figyelembe vételével
az ULV-készítmények haltoxikológiai minősítését is figyelembe kell venni
a biztonsági távolság kijelölésekor
a kezelendő területet térképen rajzoljuk be

A készítmény biológiai hatékonysága
•
•

az engedélyezett készítmények 0,4-0,8 l/ha mennyiségben juttatandók ki,
higítva vagy higítás nélkül
a Bti-formulációk ált. higítás nélkül, 0,5-2 l/ha mennyiségben juttatandók
ki

A kijuttatott készítmény cseppmérete/cseppszáma
•
•
•

max. 50 mikronos cseppméret
a megfelelő cseppszám: 155 db/dm2
a technikai hátteret a légi jármű üzemeltetője biztosítja

Kedvező időjárás – megfelelő repülési magasság, sebesség
•
•

tilos légi kezelést végezni 2 m/sec-nál nagyobb szél és eső esetén
a termikus feláramlás hatásának csökkentésére a kezelést hajnalban v.
este kell végezni

A légi úton történő csípőszúnyog irtás szervezése 2.
II. Engedélyezés:
• Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer a környezetbe légi

úton csak az OTH határozat formájában kiadott engedélyével
juttatható ki.
• Légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás csak
egészségügyi gázmester szakmai irányításával történhet.
• Légi úton történő szúnyoglárvairtáskor entomológiai
szakképzettséggel rendelkező személy részvétele is szükséges.

•

A kérelmet az előírt adatok és dokumentumok megadásával
az OTH-hoz kell benyújtani
Cím: 1097, Bp. Gyáli út 2-6.
Tel.: 476-1279, Fax: 215-5311, e-mail: jarvany@oth.antsz.hu

Engedélyezés
Jogszabályi alap:
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény
- A 18/1998. (VI. 3.) NM (járványügyi) rendelet
- A 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes (biocid) rendelet
Alapelvek:
(1) engedély → ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
(2) szakmai irányítás → egészségügyi gázmester
(3) szúnyoglárva-irtás koordinálása → entomológus (felsőfokú
végzettség + rovartani ismeret)
(Információ az Interneten: www.antsz.hu → Ügyfeleknek → Hatósági
ügyintézés → Engedélyek → Járványügy → Légi szúnyogirtás
engedély iránti kérelem benyújtásához)

Benyújtandó
adatok
• Kérelmező neve,
lakcíme/telephelye;
• Kezelésre kijelölt terület
megnevezése, nagysága (ha);
• Légi jármű típusa,
üzemeltetője;
• ULV-szórófejek, illetve
granulátumszóró berendezés*
típusa, száma;
• Légi jármű pontos fel- és
leszállási helye;
• Kezelések száma;
• Kezelések tervezett időpontja
(tartaléknappal);
• Készítmény(ek) neve,
mennyisége
• Kezelésekért felelős eü.-i
gázmester/entomológus* neve,
címe, tel. száma,
oklevélszáma
*Lárvairtás esetén

Csatolandó
dokumentumok
• Új terület esetén
térképszelvény;
• Gázmester/entomológus*
szándéknyilatkozata a
kezelésben való részvételről;
• Természetvédelmi terület
kezelésekor a
Természetvédelmi Hatóság
szakhatósági véleménye;
• Kérelmező nyilatkozata, hogy
a munka végzésére érvényes
megbízása van
• Igazgatási szolgáltatási díj
(jelenleg 18.500 Ft)
befizetésének igazolása

Az OTH engedélyét (Határozat) kapja
• kérelmező,
• területileg illetékes Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
• Országos Epidemiológiai Központ Dezinszekciós és
Deratizációs Osztálya

A kezelések megkezdése előtt szükséges teendők
Értesítések:
• imágóirtáskor gondoskodni kell a méhészek értesítéséről
• a kezelés tényleges időpontjáról, annak megkezdése előtt 48
órával a megyei népegészségügyi hatóságot kell értesíteni
• természetvédelmi terület kezelésekor az illetékes
természetvédelmi hatóságot

Tájékoztatás:
• az érintett terület lakosságának tájékoztatása

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM e. r.
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának
feltételeiről
8. melléklet
22. Egyes irtószer-kijuttatási eljárásokra vonatkozó különleges előírások
MÓDOSÍTÁS-TERVEZET
d) szabadban melegködképzéssel/hidegködképzéssel/ULVeljárással/permetezéssel történő rovarirtás esetén a méhek védelme
érdekében 400 m2 feletti terület kezelésekor, legkésőbb a kezelés
megkezdését megelőző munkanapon 9 óráig bejelentést kell tenni, a
méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást vezető települési
(fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének. Ebben közölni kell a
kezelendő terület helyét és nagyságát, a rovarirtás kezdetének és
befejezésének időpontját, az alkalmazásra kerülő irtószert, továbbá a
kijuttatás módját.
(törlésre kerül: a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv. 45. § (3)
bekezdésében foglaltakkal megegyezően a kezelendő terület helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kell írásban
megtenni.)

A légi úton történő csípőszúnyog irtás szervezése 3.
III. Beszámoló:
Az engedéllyel rendelkező kivitelezők minden év október 15ig a következő adatokat küldik meg:
• ténylegesen kezelt területek helye és nagysága
• az egyes helyeken végzett kezelések időpontja és
száma
• a felhasznált készítmény neve és mennyisége
• az egyes helyeken végzett kezelések
hatékonysága
• a szerzett tapasztalatok és esetleges javaslatok

A 2011. évi szervezett
csípőszúnyog-gyérítés adatai

Légi szúnyoggyérítés, 2011.

OTH engedéllyel kezelést végzett:
Aero-Komplex

Hajdúszoboszlói Aero Club

Aero Wasp

Hortobágy

Agro-Aero 2000

Komplex Air*

Aluet

Noxious

Bogármérnökség

RSZ-Coop

Corax-Bioner*

Szemp Air*

Gergely Air*

Tréner*

Győri Közszolg.

*lárvagyérítést is végzett

Imágógyérítés légi úton, 2011.
ÖSSZES KEZELT TERÜLET: 131.230 ha (az előző évben: 649.773 ha)

Felhasznált ULV-készítmények:
K-Othrin ULV – 41.033 L

Aqua K-Othrine – 1.711 L
K-Othrin 10 ULV – 866 L
Mosquitox 1 ULV Forte – 852 L
Mosquitox 1 ULV – 837 L
Delta ULV – 720 L

96 kg
deltamethrin

Légi úton kezelt területek nagyságának alakulása

Kezelt terület (ha)

Év

Szervezett, légi
imágó

Szervezett, légi-földi
lárva

2006

534.444

31.872

2007

176.100 ↓

6.780 ↓

2008

444.073 ↑

10.621

2009

477.310 ↑

10.112

2010

649.773 ↑

2011

131.230 ↓

↑

↓
8.180 ↓
3.980 ↓

ULV-készítmények felhasznált mennyisége (2010-2011.)
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ULV-készítmények felhasznált mennyisége (2011.)

liter
40000

30000

20000

10000

0
K-Othrin

Aqua KOthrine

K-Othrin 10 Mosquitox
+ olaj
1 Forte

Mosquitox
1

Delta

ULV-készítmények megoszlása a kezelt terület arányában (2011.)
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A két fő hatóanyagcsoport megoszlása a felhasznált
ULV-készítmények mennyisége alapján (1976-2011.)
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A hazánkban alkalmazott ULV- készítmények (1976-2011.)
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Ficam
Aqua Reslin Super
K-Othrin 10
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K-Othrin
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1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Aqua K-Othrine

ULV-készítmények hatékonysága csípésszám alapján
Delta
ULV

Aqua KOthrine

(2008 óta)

(2011-től)

---

---

---

---

---

---

---

89,2

---

---

---

---

86,8

89,2

86,0

---

---

---

86,6

88,6

87,4

---

---

---

K-Othrin 10
ULV

Mosquitox
1 ULV

Mosquitox 1
ULV Forte

(2001 óta)

(2003 óta)

(2004 óta)

2001

87,0

---

---

2002

85,2

---

2003

88,1

2004
2005

Év

K-Othrin
(2006 óta)

2006

n.a.

87,1

88,3

86,1

---

---

2007

n.a.

88,6

86,1

88,9

---

---

2008

88,0

87,7

88,0

88,0

n.a.

---

2009

88,0

87,1

92,0

85,0

88,0

---

2010

81,0

84,5

98,0

83,0

81,0

---

2011

85,0

84,8

89,2

81,0

80,5

85,0

Össz.
átlag

86,2

87,4

89,4

85,3

83,2

85,0

Lárva- és imágógyérítés arányai (1988-2011.)
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Kezelt területnagyság 5%-a

lárvagyérítés

imágógyérítés

Készítményválaszték - larvicidek
Hatóanyag: Bti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biobac-B 5 GR
Corabac G
Corabac L
Culinex Plus
P99
Sukító-XQ-1
Teknar HP-D
Vectobac 12 AS
Vectobac G
Vectobac TP

Hatóanyag: S-metoprén

•
•
•
•

Biopren-BM 5 GR
Biopren-BM 20 EC
Biopren 50 LML
Protect

Készítményválaszték - imagocidek
Kijuttatás:
légi-földi ULV
Felhasználásra kész formulációk

•
•
•
•
•

Delta ULV
K-Othrin ULV
Mosquitox 1 ULV
Mosquitox 1 ULV Forte
Mosquitox-Lambda 1 ULV
(egyelőre csak földi!)

Kijuttatás:
légi-földi ULV +
melegköd
Koncentrátum - oldószer: víz

• Aqua K-Othrine
Koncentrátum - oldószer: olaj

• K-Othrin 10 ULV

Köszönöm a figyelmüket!

