
Biuletyn techniczny 

TMVectoBac 12AS jest wodn¹ zawiesin¹ Bti   
(Bacillus thuringiensis israelensis) 

s³u¿¹c¹ do zwalczania larw komarów i meszek.

Potencja³ biobójczy preparatu VectoBac 12AS wynosi 1200 ITU 

(miêdzynarodowych jednostek toksycznoœci/mg, co jest odpowiednikiem 1,28 

miliarda jednostek na litr.) 

TM
Preparat VectoBac 12AS 

 w Polsce jest dostêpny wy³¹cznie w 10 L opakowaniach. 



TMLepkoœæ preparatu VectoBac 12AS wynosi poni¿ej 500 cPs w temperaturze 25°C.

TMPreparat VectoBac 12AS  jest koloru jasno-br¹zowego, a jego masa w³aœciwa wynosi 

nieco ponad 1,0. Wodna zawiesina VectoBac jest produkowana bezpoœrednio ze szlamu 

fermentacyjnego, co zapewnia uzyskanie œredniej wielkoœci cz¹stek na poziomie od 2 do 9 

mikronów. Ma³a wielkoœæ cz¹stek podnosi skutecznoœæ dzia³ania preparatu, pozwalaj¹c na 

utrzymanie maksymalnej dostêpnoœci cz¹stek w obszarach ¿erowania larw komarów i meszek. 

Im cz¹stki s¹ mniejsze, tym d³u¿ej pozostaj¹ zawieszone w wodzie, w której larwy poszukuj¹ 

pokarmu.

Zwalczanie komarów 

TM
Preparat VectoBac 12AS mo¿e byæ stosowany w formie rozcieñczonej wod¹ lub nierozcieñczonej 

przy zastosowaniu opryskiwaczy ultra nisko objêtoœciowych (ULV). W przypadku stosowania metody 
TM

rozcieñczonej, po¿¹dan¹ iloœæ preparatu VectoBac 12AS nale¿y dodaæ do - od 50 do 1000 litrów na hektar.

Oprysk mo¿na prowadziæ za pomoc¹ rêcznie lub mechanicznie pompowanych opryskiwaczy 

plecakowych, opryskiwaczy z systemem sprê¿onego powietrza, sadowniczych, mg³awicowych lub 
TMhydraulicznych.  Preparat VectoBac 12AS mo¿e byæ równie¿ u¿yty przy zastosowaniu opryskiwaczy z 

iniekcyjnym uk³adem dozowania, jeœli taka technika jest w danym przypadku preferowana. 

 Aby preparat by³ zastosowany skutecznie, nale¿y dokonaæ odpowiedniej kalibracji dozownika 

opryskiwacza i wybraæ tak¹ technikê, która zapewni równomierne pokrycie powierzchni.
Technikê ULV mo¿na z powodzeniem stosowaæ wykorzystuj¹c urz¹dzenia opryskuj¹ce montowane na 

pojazdach, urz¹dzenia plecakowe lub trzymane w rêce. W tym przypadku skutecznoœæ pokrycia obszaru 

¿erowania larw uzale¿niona jest od warunków wietrzno-pogodowych. 

Jeœli zdecydujemy siê na zastosowanie urz¹dzenia montowanego na pojeŸdzie, musimy pamiêtaæ o 

utrudnieniach takich jak budynki lub gêsta roœlinnoœæ. Opryskiwacze plecakowe lub trzymane w rêce mog¹ 

byæ bardziej u¿yteczne, jeœli technikê ULV stosujemy w  obszarach   zurbanizowanych  lub poroœniêtych 

gêst¹ roœlinnoœci¹. Opryskiwacze te pozwalaj¹ na lepszy dostêp do miejsc przebywania larw. Technika 

oprysku rozwodnion¹, ale du¿¹ iloœci¹ preparatu, bêdzie w mniejszym stopniu zale¿na od warunków 

pogodowych. Mniejsze krople bêd¹ jednorazowo pokrywaæ wiêkszy obszar, gdy¿ ³atwiej przemieszczaj¹ siê z 

wiatrem. Mog¹ te¿ ³atwiej przenikaæ w g³¹b roœlinnoœci i docieraæ do mniejszych zakamarków.  Z kolei 

wiêksze krople zapewni¹ wiêksze odk³adanie siê preparatu na powierzchniach i bardziej jednolite jego 

zaleganie na wê¿szych pasach oprysku. 

Zalecana wielkoœæ kropli przy zastosowaniu techniki ULV wynosi od 20 µm do 100 µm.

Oprysk naziemny 

TMVectoBac 12AS 
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Oprysk  z powietrza

TMPreparat VectoBac 12AS mo¿e byæ stosowany w formie nierozcieñczonej lub rozcieñczonej wod¹. 
TMW przypadku stosowania preparatu w formie nierozcieñczonej, VectoBac 12AS nale¿y rozpyliæ w iloœci od 

od 0,3 do 2,5 litra na hektar przy u¿yciu samolotu lub helikoptera wyposa¿onego w konwencjonalny 

wysiêgnik zakoñczony dyszami albo rotacyjny atomizer. 

TMNie nale¿y stosowaæ systemów, które powodowa³yby nadmiern¹ recyrkulacjê preparatu VectoBac 12AS, 

gdy¿ mo¿e to zmieniæ jego w³aœciwoœci fizyczne.

TMJeœli preparat ma byæ stosowany w formie rozcieñczonej, odpowiedni¹ iloœæ VectoBac 12AS nale¿y 

zmieszaæ z po¿¹dan¹ iloœci¹ wody. Podczas za³adunku i w czasie oprysku nale¿y zastosowaæ mechaniczne lub 

hydrauliczne mieszanie preparatu, które zapewni jego umiarkowan¹ cyrkulacjê. 

Dobór iloœci preparatu na hektar powierzchni oraz wielkoœci kropel zale¿eæ bêd¹ od charakterystyki 

opryskiwanej powierzchni, warunków atmosferycznych i miejscowych doœwiadczeñ. 

W przypadku terenów o bardzo jednolitej i niskiej szacie roœlinnej skuteczne bêdzie zastosowanie ju¿ 

0,3 litra na hektar, rozpylonych w kroplach o objêtoœciowej medianie œrednicy rzêdu od 50 do  100 µm. Jednak 

na powietrzny oprysk tak ma³ymi kroplami du¿y wp³yw bêd¹ mia³y warunki pogodowe. 
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê wyst¹pienie znacz¹cego "znoszenia" zawiesiny przez ruchy powietrza. 

Oprysków takich nie nale¿y stosowaæ, jeœli prêdkoœæ wiatru przekracza 8 km/h lub wystêpuj¹ zjawiska 

termiczne. Nast¹pi te¿ du¿a utrata ma³ych kropli, gdy oprysk zostanie przeprowadzony w warunkach zbyt 

suchych.

Dlatego te¿ w wiêkszoœci przypadków stosuje siê opryski wiêkszymi kroplami. 

Pozytywne i powtarzalne wyniki osi¹ga siê stosuj¹c od 0,5- 19 L/ha.

Krople rzêdu od 100 do 1000 µm zapewniaj¹ lepsze odk³adanie siê preparatu na gruncie  ni¿ ma³e krople. Iloœæ 

preparatu odk³adaj¹cego siê na gruncie wzrasta wraz ze wzrostem wielkoœci kropel. Jednak¿e jednoczeœnie 

spada pokrycie (iloœæ kropel na jednostkê powierzchni), a tak¿e mo¿e zmniejszyæ siê szerokoœæ pokrywanego 

pasa. Dobór wielkoœci kropel dla ka¿dego miejscowego zastosowania zale¿eæ bêdzie od œrodowiska i 

warunków pogodowych. 

Skutecznoœæ oprysków mo¿na równie¿ zwiêkszyæ poprzez dodanie œrodka wspomagaj¹cego 

(adiuwanta), który opóŸni parowanie i u³atwi penetracjê w g³¹b roœlinnoœci . 

W celu uzyskania w³aœciwej wielkoœci kropel i odpowiedniego pokrycia terenu stosuje siê ró¿norodne 

systemy opryskowe.  Przy opryskach, gdzie stosowane jest wiêcej ni¿ 3,5 L preparatu na hektar, sprawdzaj¹ siê 

dysze DC, CP lub p³askie. Zerowy k¹t po³o¿enia dysz instalowanych równolegle do poziomu terenu bêdzie 

zapewnia³ krople o wiêkszych rozmiarach ni¿ dysze ustawione pod k¹tem. K¹t ustawienia dysz nie powinien 

przekraczaæ 45°. Wzd³u¿ wysiêgnika nale¿y zainstalowaæ przynajmniej 20 dysz, a wysiêgnik nie powinien 

przekraczaæ 75% rozpiêtoœci skrzyde³ samolotu.

Nale¿y sprawdziæ specyfikacjê techniczn¹ stosowanych do oprysku urz¹dzeñ pod k¹tem wielkoœci 

wytwarzanych kropel, szerokoœci pasa oprysku i dystrybucji preparatu. Optymalne wyniki uzyska siê wtedy, 

gdy przy ustalaniu podzia³u pasów oprysku, wysokoœci i odchylenia oprysku weŸmie siê pod uwagê warunki 

atmosferyczne i dane techniczne stosowanych urz¹dzeñ.

Warunki atmosferyczne mog¹ w bardzo znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na skutecznoœæ oprysku.  Silny 

wiatr (powy¿ej 16 km na godzinê), niska wilgotnoœæ i niestabilnoœæ pogodowa spowoduj¹ obni¿enie 

skutecznoœci  preparatu.
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TMDawkowanie preparatu VectoBac 12AS 
Ze wzglêdu na rodzaj opryskiwanego terenu. 

rowy melioracyjne, rowy przydro¿ne, 
Wody popowodziowe

stawy ze stoj¹c¹ wod¹, stawy wewn¹trz 
lasów, rozlewiska roztopowe, pastwiska, 
œcieki uliczne, zbiorniki retencyjne na 
wody opadowe, zalewiska przyp³ywowe

wody zanieczyszczone lub wody o du¿ej 
zawartoœci materii organicznej* (takie jak 
laguny œciekowe i laguny z odchodami 
zwierzêcymi

0,3  1,2 L/ha

0,3  1,2 L/ha

1,2  2,4 L/ha

* W przypadku wód zanieczyszczonych i/lub jeœli wystêpuje dominacja trzeciego i wczesnego 
czwartego stadium rozwoju larw, populacja komarów jest wysoka oraz/lub w wodzie znajduje siê du¿o 
glonów  nale¿y stosowaæ wiêksze iloœci preparatu. 

UWAGA: Jeœli populacja komarów przekracza 40-50 larw w jednej próbce zanurzeniowej, w celu 
skutecznego zwalczania tych owadów nale¿y zastosowaæ wiêksze dawki preparatu.

Zwalczanie meszek

Gdzie stosowaæ

Meszki rozwijaj¹ siê wszêdzie tam, gdzie znajduj¹ siê cieki wodne. Niektóre gatunki zadowalaj¹ siê byle 

ka³u¿¹, ale wiêkszoœæ wybiera wody szybko p³yn¹ce, które s¹ dobrze natlenione. 
Przy wyborze miejsc zastosowania preparatu nale¿y wiêc skoncentrowaæ siê na rw¹cych rzekach i 

strumieniach. Wyboru nale¿y dokonaæ bior¹c pod uwagê ró¿ne warunki przep³ywowe wód, gdy¿ tereny 

wylêgania siê meszek bêd¹ zmieniaæ siê w trakcie sezonu.
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Kiedy stosowaæ

Wybranie odpowiedniego czasu przeprowadzenia zabiegów jest prawdopodobnie najistotniejszym 

czynnikiem warunkuj¹cym ich skutecznoœæ. 

TM
Poniewa¿ preparat VectoBac 12AS zabija jedynie larwy (nie zabija jaj ani poczwarek) zabiegi 

zwalczania meszek nale¿y przeprowadziæ wtedy, gdy wiêkszoœæ populacji owadów znajduje siê w stadium 

larwalnym,  najlepiej tu¿ przed osi¹gniêciem ostatniego stadium rozwoju larwy. 
Ostatnie stadium rozwoju larwy rozpoznaje siê po wystêpuj¹cych, po obu stronach jej tu³owia, 

wyraŸnych, czarnych kropkach (s¹ to p³ytki imaginalne uk³adu oddechowego owada).  

Przez rozpoczêciem zabiegów zwalczania owadów zaleca siê sporz¹dzenie planu dzia³ania. 

Temperatura wody jest dobrym wskaŸnikiem stopnia rozwoju larw wiêkszoœci gatunków meszek. Mo¿na j¹ 

wykorzystaæ do ustalenia przybli¿onej daty rozpoczêcia dzia³añ, jak i póŸniejszych ich cykli. 

Przyk³adowo, jeœli temperatura wody wynosi 25,5°C, rozwój larw meszek mo¿e nast¹piæ w okresie 

krótszym ni¿ 7 dni, natomiast w temperaturze 10°C ich rozwój trwaæ mo¿e ponad 30 dni. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 

temperatura wody w rzece mo¿e ró¿niæ siê w poszczególnych jej odcinkach. Pomiary temperatury wody 

nale¿y przeprowadzaæ na ró¿nych odcinkach rzeki lub strumieni wytypowanych do przeprowadzenia 

zabiegów.

Jak stosowaæ

TMPreparat VectoBac 12AS mo¿e byœ stosowany w formie nie rozcieñczonej lub rozcieñczonej, z 
wykorzystaniem oprysków samolotowych, rêcznych opryskiwaczy, konewek lub bezpoœrednio z 
opakowania, w którym przechowywany jest preparat,  w zale¿noœci od wielkoœci rzeki lub strumienia. 

W przypadku ma³ych strumyków preparat zazwyczaj rozprowadza siê rêcznie, natomiast do zabiegów 
przeprowadzanych na du¿ych strumieniach i rzekach wykorzystuje siê ³odzie i samoloty. Zabiegi nale¿y 
przeprowadziæ w górê strumienia lub rzeki, odpowiednio daleko od siedliska larw, tak aby zapewniæ 

TMwystarczaj¹c¹ iloœæ czasu na to, aby preparat VectoBac 12AS dobrze zmiesza³ siê z wod¹ oraz aby larwy 
mia³y doœæ czasu na jego spo¿ycie. 

Dok³adna odleg³oœæ od siedliska larw, na której nale¿y przeprowadziæ zabieg, zale¿eæ bêdzie od wielu 
TMczynników. Najlepsze wyniki osi¹gane s¹ wtedy, gdy dobrze rozprowadzony preparat VectoBac 12AS 

przemieszcza siê przez siedlisko larw przez okres 10 minut lub d³u¿ej. Aby to osi¹gn¹æ, zabieg nale¿y 
wykonaæ w odleg³oœci przynajmniej 15 metrów od siedliska larw znajduj¹cego siê w ma³ej rzece lub 
strumieniu.  W przypadku du¿ych systemów rzecznych nawet w odleg³oœci 46 metrów.

Nale¿y u¿yæ tak¹ iloœæ, aby jego stê¿enie w wodzie rzeki lub strumienia wynosi³o od 0,5 do 25 ppm 
(co bêdzie równie¿ uzale¿nione od szybkoœci przep³ywu wody). W normalnych warunkach stê¿enie na 
poziomie 1,2 ppm lub przep³yw trwaj¹cy 10 minut bêd¹ w wiêkszoœci przypadków skuteczne. 

Jeœli temperatura wody wynosi mniej ni¿ 10°C oraz jeœli wystêpuje du¿e zamulenie lub du¿a zawartoœæ 
glonów planktonowych, stê¿enie nale¿y podnieœæ do 2,5 ppm.. 

Zabiegów nie nale¿y przeprowadzaæ w gêsto zaroœniêtych ciekach wodnych oraz nad du¿ymi zag³êbieniami. 
Nale¿y zadbaæ o to, aby zabieg obj¹³ ca³¹ szerokoœæ rzeki lub strumienia, poniewa¿ larwy mog¹ znajdowaæ siê 
równie¿ przy brzegach. 
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Skutecznoœæ wszystkich produktów opartych na Bti (Bacillus thuringiensis israelensis),  zale¿y od 
kwalifikacji i umiejêtnoœci personelu prowadz¹cego zabiegi oraz dobrego zrozumienia z³o¿onych relacji 
miêdzy biologi¹ meszek a œrodowiskiem, w którym owady te siê rozwijaj¹. 

Szereg czynników wp³ywa na œmiertelnoœæ meszek. 

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê:
-  iloœæ preparatu, któr¹ larwy wychwyc¹ i po³kn¹, 
- czas ekspozycji na preparat
- stê¿enie preparatu w wodzie 
- szybkoœæ jego spo¿ywania.  

Z kolei szybkoœæ spo¿ywania zale¿y od:
- stadium rozwoju larwy, 
- stê¿enia cz¹steczek preparatu zawieszonych w wodzie, 
- temperatury wody, 
- wielkoœci cz¹steczek zawieraj¹cych bakterie Bacillus thuringiensis israelensis 
- samego gatunku meszki. 

Skutecznoœæ

Poni¿ej przedstawiono kilka przyk³adów ró¿nych sytuacji mog¹cych mieæ wp³yw na 
skutecznoœæ zwalczania meszek: 

Sytuacja Rozwi¹zanie

Woda zawiera du¿¹ iloœæ glonów planktonowych 
lub innych cia³ sta³ych w formie zawiesiny 
(powy¿ej 1500 komórek/ml)

TMZwiêkszyæ stê¿enie preparatu VectoBac 12AS 

TM
Zwiêkszyæ stê¿enie preparatu VectoBac 12AS 

Larwy jedz¹ wolno, nie przyjmuj¹ œmiertelnej 
dawki bakterii Bacillus thuringiensis israelensis, 
woda zbyt zimna (<10°C)

TMPreparat VectoBac 12AS przeszed³ przez sie-
dlisko larw zbyt szybko, aby larwy przyjê³y 
œmierteln¹ dawkê bakterii Bacillus thuringiensis 
israelensis

Preparat zastosowany zbyt blisko siedliska larw; 
zastosowaæ preparat z dalszej odleg³oœci

TM Preparat VectoBac 12AS rozprasza siê przed 
dojœciem do siedliska larw 

Preparat zastosowany zbyt daleko od siedliska 
larw; sprawdziæ, czy miêdzy miejscem 
zastosowania preparatu i siedliskiem larw nie 
wystêpuj¹ du¿e zag³êbienia lub bujna roœlinnoœæ
Czas wprowadzenia preparatu do wody mo¿e byæ 
zbyt d³ugi; bakterie Bacillus thuringiensis 
israelensis wprowadzane s¹ w stê¿eniu zbyt 
ma³ym, aby by³y skuteczne w siedlisku larw
Zwiêkszyæ czas ekspozycji na preparat
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 Niska lub nierówna skutecznoœæ 

Skuteczny program zwalczania meszek wymaga stosowania standardowych procedur. 
Poni¿ej przedstawiono wskazówki w zakresie w³aœciwego naziemnego i powietrznego stosowania p³ynnego 

TM TMpreparatu VectoBac 12AS w strumieniach i rzekach. Poniewa¿ iloœæ VectoBac 12AS wymagana do 
uzyskania w³aœciwej dawki preparatu uzale¿niona jest w g³ównej mierze od przep³ywu wody w rzece lub 
strumieniu, niezbêdne jest dok³adne obliczenie prêdkoœci przep³ywu na odcinku bezpoœrednio 
poprzedzaj¹cym docelowe miejsce dzia³ania. 

Pomiarów nale¿y dokonaæ na odcinku prostym i takim, gdzie zapewniony jest swobodny przep³yw 
wody. Zag³êbienia, zakrêty, wiry, podmuchy wiatru oraz wszelkie przeszkody mog¹ spowodowaæ uzyskanie 
niedok³adnych wyników.

Obliczamy powierzchniê przekroju strumienia (metry kwadratowe)

1. Zmierz szerokoœæ strumienia w miejscu, gdzie ma byæ zastosowany preparat. 
2. Zmierz g³êbokoœæ w 5 - 10 miejscach wzd³u¿ szerokoœci strumienia. 
3. Oblicz œredni¹ g³êbokoœæ strumienia. 
4. Pomnó¿ g³êbokoœæ przez szerokoœæ, aby obliczyæ powierzchniê przekroju strumienia 

Obliczenia przed zastosowaniem preparatu

Obliczamy prêdkoœæ przep³ywu (metry na sekundê)

Do pomiaru prêdkoœci przep³ywu strumienia potrzebna bêdzie skórka cytryny, ma³y patyk lub inny przedmiot 
utrzymuj¹cy siê na powierzchni wody. 

1. Odmierz 10-metrowy odcinek strumienia. 
2. Przy pomocy stopera zmierz czas, jaki przedmiot unosz¹cy siê na powierzchni wody potrzebuje na   
pokonanie 10 metrów. 
3. Ppodziel 10 metrów przez czas ich pokonania (w sekundach), aby obliczyæ prêdkoœæ przep³ywu w metrach 
na sekundê. 
4.  Powtórz ca³¹ procedurê trzykrotnie, a z uzyskanych wyników wyci¹gnij œredni¹ arytmetyczn¹.

g³êbokoœæ   x  szerokoœæ = powierzchnia przekroju strumienia w metrach kwadratowych

czas pokonania mierzonego odcinka przez obiekt ( s)prêdkoœæ przep³ywu strumienia =
10 metrowy odcinek strumienia
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Obliczamy natê¿enie przep³ywu (metry szeœcienne na sekundê)

Natê¿enie przep³ywu jest iloczynem powierzchni przekroju strumienia i prêdkoœci przep³ywu. 
Wielkoœæ ta wskazuje na iloœæ wody jaka przep³ynie dan¹ d³ugoœæ w jednostce czasu. 

Obliczamy iloœæ preparatu wymagan¹ do zabiegu

natê¿enie przep³ywu  = powierzchnia przekroju strumienia   x   prêdkoœæ przep³ywu      
w metrach szeœciennych na sekundê

                                                                                                                   

iloœæ preparatu do zabiegu = 

= 14.400 ml = 14,4 L 

sugerowane stê¿enie  x  natê¿enie przep³ywu 

1,2   x  12.000.000.000

1.000.000 

1.000.000 

Przyk³ad

Za³ó¿my, ¿e natê¿enie naszej rzeki wynosi 200 
Obliczamy natê¿enie przep³ywu tak, aby otrzymaæ wartoœæ w  ml / minutê 

Korzystaj¹c z poni¿szej tabeli, zak³adamy zalecane przez producenta stê¿enie, w zale¿noœci od warunków.
Do obliczeñ przyjêto stê¿enie o wartoœci 1.2 ppm.

3
m /s. 

200 x 1.000.000 x 60 = 12.000.000.000 ml/min

TM
Iloœæ preparatu VectoBac 12AS
potrzebna do zadozowania do rzeki w 
przeci¹gu 10 minut.  

TM Wlej preparat VectoBac 12AS do strumienia w czasie od 1 do 15 minut, powoli rozprowadzaj¹c p³yn 
po ca³ej jego szerokoœci. Jeœli iloœæ preparatu jest bardzo ma³a (poni¿ej 4 litrów), nale¿y rozwa¿yæ 
wczeœniejsze jego rozcieñczenie w celu zwiêkszenia ogólnej objêtoœci wlewanego p³ynu. 

Zastosowanie

- 0,05 do 2.5 ppm przez 10 minut
- 0,5 do 25 ppm przez 1 minutê 

3
- szybko p³yn¹ce strumienie (500 - 1000 m /s) wymagaj¹ zazwyczaj krótszego czasu wlewania p³ynu.
- zanieczyszczone lub zamulone wody wymagaj¹ zazwyczaj wiêkszych stê¿eñ preparatu. 
- niska temperatura wody  od 7°C do 10°C wymaga zastosowania wy¿szych stê¿eñ preparatu.
- strumienie o nierównym dnie wymagaj¹ zastosowania wy¿szych stê¿eñ preparatu. 

TM
- dobra dyspersja preparatu VectoBac 12AS zwiêksza jego skutecznoœæ

Sugerowane stê¿enia i wskazówki 
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UWAGA: Ka¿dy system rzeczny jest unikalny pod wzglêdem profilu morfologicznego dna, pod³o¿a, 
w³aœciwoœci chemicznych wody i warunków hydrologicznych. 

Dynamikê rzek i strumieni kszta³tuj¹ czynniki fizyczne formowane przez system danej zlewni.  
Wystêpowanie larw meszek uzale¿nione jest od warunków hydromechanicznych tworzonych przez 
charakterystykê systemu rzeki lub strumienia. Nie jest mo¿liwe podanie dok³adnych wytycznych w zakresie 
dawkowania preparatu i czasu jego zastosowania, które oka¿¹ siê skuteczne we wszystkich strumieniach. 
Dlatego nale¿y dok³adnie zidentyfikowaæ miejsca wylêgania siê owadów, oznaczyæ je i przeprowadziæ 
badania pilota¿owe celem ustalenia w³aœciwej odleg³oœci od siedliska larw, w jakiej nale¿y wprowadziæ 
preparat do wody.

TM
Badania wykaza³y, ¿e preparat VectoBac 12AS zachowuje swoje w³aœciwoœci u¿ytkowe przez okres 

TM2 dni po wymieszaniu z wod¹. Rozcieñczon¹ mieszaninê preparatu VectoBac 12AS nale¿y przed u¿yciem 
wstrz¹sn¹æ celem uzyskania jednolitej zawiesiny. 

 
TMWodn¹ zawiesinê VectoBac 12AS nale¿y przechowywaæ w ch³odnym miejscu, bez nara¿ania jej na 

bezpoœrednie promieniowanie s³oneczne. Szacuje siê, ¿e produkt przechowywany w temperaturze 24°C 
zachowa u¿ytecznoœæ przez minimum 2 lata. Produkt mo¿e byæ przechowywany w nie ogrzewanych 
pomieszczeniach. Zamarzniêcie produktu nie zmniejszy jego skutecznoœci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, aby po 
rozmro¿eniu dok³adnie produkt wymieszaæ przed jego u¿yciem. 

Stabilnoœæ mieszaniny w zbiorniku

Przechowywanie

8


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9

