BEMUTATKOZIK: TATHRIN EC

• Egyedülálló szinergista hatóanyag összetétel: 5%
cipermetrin + 2% imidakloprid

• Taglózó és tartamhatás
• Csótányoknál: harmadlagos hatás
• Kedvező ár – érték arány

• Ágyi poloska, csótány, hangya irtására engedélyezett

ÁGYI POLOSKA
csimaz, paklincs, büdös féreg, palacka
➢
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➢
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A nőstény naponta 2-3, élete során 200-400 petét rak a rejtekhelyén
Évente 3-4 nemzedéke van
Amikor a tápcsatornája csaknem teljesen üres, akkor indul táplálkozni
2-5 naponként szív vért (hűvös időben hetente)
Vérszívás után azonnal visszahúzódik rejtekhelyére
A fénytől irtózik, nem szereti a légmozgást és a zajt
Szívesen vándorol felfelé, búvóhelyei lehetnek: képek, fali tükrök keretének,
függönytartók, villanykapcsolók, konnektorok hézagjai, csillárok felfüggesztési helyei,
bevert szögek nyílásai, falak ablakkeretek repedései, könyvek, bútorok, ruhák, kárpitok,
stb.
➢ Túlszaporodásuk esetén „láthatóvá válnak” a falakon, szegletekben, horpadásokban is.
➢ Döntően passzív módon használati tárgyakkal terjed, de épületen belül a szomszédos
helyiségekbe csövek, szerelvények mentén aktívan is átjuthat.

Ágyi poloska – az irtásról
•
•

•
•

A jelenleg engedélyezett eljárások csak a mozgó
alakokat pusztítják el a PETÉKET NEM!
Az irtószert azokra a felületekre kell kijuttatni,
ahol az ágyi poloska pihen, tartózkodik, vagy
mozog.
A méregmezőt úgy kell kialakítani, hogy a
bármilyen irányból érkező ágyi poloska azzal
feltétlenül érintkezzen.
Mivel az érintőmérgek a petékre nem hatásosak,
ezért az első kezelést követően 12-14 nap múlva
– a petékből kikelő lárvák elpusztítása céljából – a
kezelést meg kell ismételni. Ez különösen fontos
közepes, vagy erős fertőzés esetén.

Agrosol szervezésében végzett
ágyi poloska terepvizsgálatok
Ágyi poloska tesztelési helyszínek
funkciójuk szerint
munkásszálló

hajléktalan
szálló

szociális
otthon

vendégház

magánlakás
(panel)

Helyszín:
▪ Panel lakás, önkormányzati bérlakás (5 helyszín)
▪ Vendégház (1 helyszín)
▪ Hajléktalan szálló, munkásszálló, szociális otthon (4 helyszín)
A helyszín jellemzői:
▪ Korábbi védekezések
▪ Önálló épület, vagy nagyobb épületegyüttes része
▪ Épület állag, átjárhatóság, higiéniai állapot, zsúfoltság
▪ Helyszín funkciója
▪ Lakók / dolgozók mozgásának jellemzői, hozzáállásuk –
együttműködő készségük
▪ Takarítási szokások
▪ Kezelendő felületek milyensége, potenciális rejtőzködő
helyek elérhetősége

Ágyi poloska terepvizsgálatok
szempontrendszere
Helyszín – a fertőzés mértékének és a
körülmények felmérése:
▪
▪
▪
▪
▪

Friss vérnyomok mennyisége
Régi vérnyomok mennyisége
Levedlett kutikula mennyisége
Kifejlett poloska mennyisége
Mozgó, vérrel telt poloskák
mennyisége
▪ Friss csípések mennyisége
▪ A helyszíni körülmények mennyire
nehezítik a védekezést
▪ Zsúfoltság, rendetlenség

Következtetések – ágyi poloska
terepvizsgálatok
„Alacsony kockázatú” helyszíneken

➢ Jó higiéniai körülmények, nem zsúfolt helyiségek,
együttműködő lakók, dolgozók,
➢ A fertőzés korai felismerése (mielőtt felszaporodna, tojásokat
rakna)
➢ Megfelelő termékválasztás, megfelelő dózis és lé mennyiség
(5 liter / 100m2)
➢ Táplálkozási hely környezetének és a feltételezett rejtőzködő
helyek, azok környezetének alapos kezelése. TARTÓS
MÉREGMEZŐ LÉTREHOZÁSA!!!
➢ Visszaellenőrzés
➢ A peték 7-28 nap alatt kelnek ki. Amennyiben ebben az
időszakban nincs méregmező (pl. takarítás miatt) újbóli
kezelésre van szükség.

A helyszínekkel és a fertőzöttséggel kapcsolatos
általános tapasztalatok:
„Közepes – magas kockázatú” helyszínek – munkás szálló, szociális
otthon, hajléktalan szálló
• A fertőzöttség mértéke magas – nagyon magas
• Sok a kezelést nehezítő körülmény
▪ Higiéniai körülmények: közepes – nagyon rossz,
▪ Dolgozók, lakók együttműködő készsége változó, inkább
rossz
▪ A lakók személyes holmijaihoz nem lehet hozzáférni
▪ A kezelendő helyiségek többnyire nagyon zsúfoltak
▪ Nagyon magas a behurcolás / újra fertőződés veszélye
• A kezelést követő 2-7. napon: alacsony fertőzöttség
• A kezelést követő 14. napon : alacsony fertőzöttség
• A megrendelők egy esetben részben a többi esetben teljesen
elégedettek voltak a kezelések eredményével

Következtetések – ágyi
poloska terepvizsgálatok
Magas kockázatú” helyszíneken:

➢Kérdéses higiéniai körülmények, zsúfolt
helyiségek, kevésbé együttműködő lakók,
dolgozók,
➢Jellemző a magas fertőzöttség, pete, nimfa,
kifejlett rovar egyidejű jelenléte
➢Nagy a behurcolás, újra fertőződés kockázata
➢Megfelelő higiéniás körülmények megteremtése
➢Megfelelő termékválasztás, megfelelő dózis és
munkaoldat mennyiség (5 liter/100m2)

➢Táplálkozási hely környezetének és a
feltételezett rejtőzködő helyek, azok
környezetének alapos kezelése.
➢TARTÓS MÉREGMEZŐ LÉTREHOZÁSA!!!
➢Füstképző készítmény, vagy hidegködős
kiegészítő kezelés
➢Visszaellenőrzés – és rendszeres irtás
➢Megakadályozza a felszaporodást,
elfogadható szinten tartja a fertőzöttséget

Ágyi poloska terepvizsgálatok
következtetés:

A terepvizsgálatokban mind a Tathrin EC, mind a Bombex Farumy
készítmény biztosította a taglózó hatást és a tartós méregmezőt.

