
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:  
Aedes, Culex és Anopheles szúnyoglárvák tenyészőhelyeinek 

kezelésére alkalmas. 
 
HATÓANYAG:  
11,61% Bacillus thuringiensis var. israeliensis, H14 szerotípus, AM65-52 

törzs (1200 ITU/mg készítmény) 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:  
Mivel a készítmény csak az l., II., III. és korai IV. stádiumú lárvák ellen 

hatékony, ezért a kezelés előtt a lárvastádiumok meghatározása 

céljából, illetve az alkalmazandó mennyiség kiválasztása érdekében 

minden esetben entomológiai felderítést kell végezni. 
 
Az alkalmazandó készítmény mennyiségét a kezelendő tenyészőhely 

vízminősége, illetve a lárvák stádiuma határozza meg. 

Tenyészőhely típus 
Kijuttatási mennyiség 

(liter/ hektár) 

Tiszta és enyhén szennyezett vizek (állóvizek, 
áradáskor elöntött területek, öntözőcsatornák, 

vízelvezető árkok stb.) 
0,25 - 1,5 

Erősen szennyezett és/vagy nagy mennyiségű 
szervesanyagot tartalmazó vizek 

(agyaggödrök, szennyvíztározók, stb.) 
1,5 – 2,5 

 

A megadott dózisok közül a magasabb értéket kell alkalmazni:  
• nagy lárvasűrűség esetén (50 db / 0.5 liter víz),  
• amennyiben a tenyészőhelyen döntően a II. stádiumnál idősebb 

lárvák találhatók,  
• légi úton történő kijuttatás esetén.  

Hatékonyságát az alkalmazást követő 24 órán belül fejti ki.  
A készítmény légi úton ULV eljárással, vagy földi géppel permetezéssel 

juttatható ki a következő módon:  
• ULV eljáráskor hígítás nélkül használható fel,  
• Permetezéskor a kiszámított mennyiségű készítményt vízzel fel 

kell hígítani oly módon, hogy a kijuttatásra kerülő permetlé 

mennyisége 20-50 liter / hektár legyen. A permetlé elkészítése 

előtt a kannát alaposan fel kell rázni! A felhígított permetlevet 12 

órán belül fel kell használni. 

A kiürült edényzet más célra történő felhasználása tilos! Növényzettel 

fedett tenyészőhely esetén a Vectobac® G szúnyoglárvairtó 

granulátum alkalmazása célszerű. 
 
FIGYELMEZTETÉS:  
Az alkalmazás során a testfelület szennyeződését el kell kerülni. 

Szennyeződés esetén a készítményt meleg szappanos vízzel azonnal el 

kell távolítani. Szembejutás esetén a szemet bő vízzel ki kell mosni. 

Gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Az ember és a 

környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a 

használati utasítást. 
 
P261 Kerülje a permet belélegzését. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata 
kötelező. 

P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P501 A tartalom/edény elhelyezését a helyi előírásoknak 
megfelelően kell biztosítani 

EUH 401 Az emberi egészség és a környezet 
veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait. 

Eltarthatóság 
és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hőtől védett, száraz, 
hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 
20°C-on tárolva 12 hónapig, 15°C-on tárolva 18 
hónapig használható fel.  
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