
VECTORI 
CONTROLUL VECTORILOR ȘI DĂUNĂTORILOR 

https\\:www.pulsfog.ro



E-mail: office@ adviso.ro
https\\:www.pulsfog.ro 
DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ  pag. 1 din 16 

pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH 
E-Mail: info@pulsfog.com • Internet://www.pulsfog.com

Distribuitor pentru Romania: Adviso Trading Bucureşti, Bd. Eroii Sanitari nr. 16, Sector 5 
https\\:www.pulsfog.ro Tel: +40 722286408 E-mail: office@adviso.ro 

AEROSOLSYSTEMS 

Controlul dăunătorilor și al vectorilor cu ajutorul aparatelor de 
aplicat aerosoli termici pulsFOG 

Ţânţari 

Ţânţarii sunt vectori pentru multe boli și se găsesc răspândiţi în întreaga lume. În 
special în zonele tropicale, ţânţarii sunt o problemă pentru răspândirea malariei și a frigurilor 
tropicale. Parazitul este introdus în corpul victimei prin muşcătura femelei de ţânţar, atunci 

când suge sângele necesar 
pentru reproducere. 
Parazitul îşi găseşte drum spre 
ficatul victimei, de unde, în 
stadiile următoare revine în 
circuitul sanguin. Dacă victima 
va fi muşcată de alţi ţânţari, 
parazitul va fi preluat o dată cu 
sângele supt, ajungând în 
stomacul ţânţarului și îşi 
continuă ciclul de viaţă, precum 
și răspândirea ţn alte 
organisme. Dacă în zonele 
temperate sezonul ţânţarilor 

este din primăvară în toamnă, în zonele tropicale, ţânţarii sunt activi pe parcursul întregului 
an. Cele mai multe specii de ţânţari se ascund în timpul 
zilei, devenind activi în special în timpul nopţii.  

Există trei mari grupe de ţânţari: ţânţarii de casă 
(Culex spp.), ţânţarii febrei galbene (Aedes spp.) și ţânţarul 
malariei (Anopheles spp.).  Estimări recente a ratei 
îmbolnăvirilor de malarie ajung la 400 milioane de cazuri 
anual, cu până la 3 milioane de decese (90% în Africa). Azi, 
frigurile tropicale se răspândesc de asemenea, cu implicaţii 
majore în industria turismului.  
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Vectorii malariei 
Femela ţânţarului anofel joacă rolul determinant în ciclul de 

viaţă al parazitului malariei. Ea este vectorul responsabil de 
răspândirea parazitului. Distrugerea vectorului determină 
întreruperea ciclului de viaţă al parazitului.  

Vectorii frigurilor tropicale 
Vectorul cel mai important al frigurilor tropicale este specia 

de ţânţar Aedes Aegypti, originară din Africa și răspândită 
actualmente în toată lumea. Acest ţânţar transmite boala prin 
muşcătură. Muşcăturile adulţilor sunt importante numai în sezonul 
ploios. Aceştia au devenit periculoşi ca vectori ai frigurilor tropicale 
deoarece s-au adaptat la viaţa urbană, supravieţuind în grădini și 
chiar în case, dacă au surse de apă în apropiere. 

Habitatul ţânţarilor și combaterea acestora 

Stadiul larvar 
Larvele de ţânţari se dezvoltă 

întotdeauna în apă. Ţânţarii de casă (Culex 
spp.) se dezvoltă în apropierea locuinţelor, în 
zonele rurale și urbane, în zonele mlăştinoase, 
sau în cele cu ape reziduale, în vreme ce 
larvele ţânţarilor febrei galbene  (Aedes) se 
dezvoltă în surse de apă curată sau foarte uşor 
poluată, chiar în apele pluviale. Ouăle 
supravieţuiesc chiar și la evaporarea acestora. 
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Combaterea stadiilor larvare 

Recomandările diferă de la specie la specie, stadiu de 
dezvoltare și habitat, dar toate speciile pot fi controlate 
preventiv prin combaterea stadiilor larvare din habitatul umed, 
ape curgătoare sau stătătoare unde sunt puţini sau deloc 
peşti. Aceste măsuri de control trebuiesc foarte bine pregătite, 
pentru a surprinde exact perioada optimă de dezvoltare pentru 
combatere. Substanţele biologic active bazate pe bacillus 
thuringiensis și sphaericus sau metopren aplicate cu aparate 
pulsFOG montate pe maşini de teren sau bărci reprezintă o 
armă eficientă în combaterea stadiilor larvare. Aparatele BIO 
produc un nor dens de aerosoli, cu un spectru de picături mai 
mic de 100 µm, sunt capabile să penetreze zonele inaccesibile 
din vegetaţia din zonele mlăştinoase. În cazul suprafeţelor mari inaccesibile, există și alte 
metode de aplicare cu produse VUR (volum ultraredus) în special cele avio. 

Combaterea stadiilor adulte 
Unele specii de ţânţari preferă zonele adăpostite (locuinţe, anexe etc.), unde se 

odihnesc pe parcursul zilei și ies la atac noaptea. Aceste specii se combat folosind formulări 
volatile de pesticide, aplicate cu un fogger portabil echipat capabil să producă aerosoli cu 
un spectru de picături extrem de redus. Picăturile, mai mici de 10 µm, au avantajul de a 
rămâne mai mult timp în aer, prelungind astfel efectul substanţei active, și ajung în colţurile 
cele mai inaccesibile, precum și faptul că nu vor lăsa urme; chiar nici colile de hârtie de pe 
mese vor rămâne uscate, nepătate. Insecticidele volatile, vor avea totuşi o perioadă de 
eficacitate mică. Există totuşi formulări cu eficacitate prelungită (formulări microîncapsulate). 

Habitatul interior al ţânţarilor include clădirile, birourile, magazinele, depozitele, 
magaziile, restaurantele, clădirile publice, la fel ca și sistemele de canalizare. 

La exterior, habitatul preferat al ţânţarilor este în special în zonele umede, umbrite, 
unde stau ascunşi în timpul zilei. Devin vectori periculoşi, muşcând animalele și oamenii. În 
timp ce tratamentele în interior necesită ceaţă „uscată”, cu picături mai mici de 10µm pentru 
a evita pătarea suprafeţelor sensibile, tratamentele la exterior împotriva ţânţarilor adulţi 
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mobili, necesită picături mai grele, de până la 20µm, care sunt mai puţin sensibile la 
mişcările de aer, mai puţin volatile, și care înglobează într-o singură picătură doza letală de 
substanță activă pentru un ţânţar adult. Echipamentele pulsFOG conţin și duzele de 
dimensiuni specifice pentru astfel de tratamente. 

Aplicarea aerosolilor 
Efectul de şoc al insecticidelor nu este guvernat numai de 
substanţa activă, ci și de modul de formulare și de 
metoda de aplicare (dimensiunea picăturilor). Conform 
OMS, specificaţiile pentru combaterea ţânţarilor adulţi 
atestă că dimensiunea cea mai eficientă a picăturilor este 
mai mică de 16µm; trebuie ţinut cont și de condiţiile 
climatice (umiditate și vânt), pentru a alege modul de 
formulare și dimensiunea potrivită a particulelor de 
aerosoli. Larvele de ţânţari ce trăiesc în mediul umed 
necesită dimensiuni mai mari ( mai grele ) de aerosoli, cu 
o rată de depunere mai mare. Se consideră aerosoli, picăturile cu dimensiuni mai mici de
50µm. Foggerele termice și cele reci, sunt proiectate pentru a produce spectrul de picături
solicitat pentru astfel de tratamente. Aparatele pulsFOG produc nori mari de aerosoli, ce
rămân în suspensie în aer, în apropierea nivelului solului, penetrând în zonele cele mai
inaccesibile. Dintre acestea, foggerele termice s-au dovedit a fi cele mai eficiente aparate
pentru combaterea ţânţarilor și a muştelor, precum și a altor insecte și vectori în zonele
rezidenţiale.

Momentul tratamentelor 
Tratamentele trebuie să înceapă în sezoanele de activitate ale insectelor. Efectul 

cel mai pronunţat se obţine cînd tratamentele se efectuează în vârful de zbor al insectelor. 
Acesta este de regulă seara târziu, noaptea și dimineaţa devreme. 

Aerosolii termici se aplică numai când condiţiile de vreme sunt favorabile, astfel 
încât să permită norului de aerosoli să rămână relativ apropiat de nivelul solului (umiditate 
relativă ridicată). În particular, viteza vântului nu trebuie să depăşească 6 km/h. 
Tratamentele în timpul zilei, sub efectul razelor de soare nu este recomandat, deoarece 
aerul cald se ridică de la suprafaţa solului, antrenând norul de aerosoli odată cu curentul 
de aer cald.  

Zonele cu probleme trebuie tratate cu un insecticid cu timp scurt de acţiune, la 
fiecare 2 zile, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru a evita ca generaţiile de adulţi să 
continue depunerea ouălor. După o astfel de operaţie curativă, întreaga populaţie de 
ţânţari este redusă la un nivel la care sunt suficiente tratamentele regulate cu aerosoli. 
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Modul de aplicare al tratamentelor 

Trebuie luat în considerare că o suprafaţă mult mai mare trebuie tratată decât 
suprafaţa-ţintă, pentru a proteja împotriva reinvaziei din zonele adiacente. Pe cât posibil, 
aplicarea tratamentului va începe din partea din care suflă vântul sau curenţii de aer, 
pentru a determina aerosolii să se răspândească odată cu curenţii de aer în zona de tratat. 

Trebuiesc realizate mai multe treceri, în benzi de 40 maxim 150 m începând la 300 
m de locul ţintă în amonte în direcţia vântului, și terminat la 150 m în aval de suprafaţa de 
tratat. 
Dimensiunea benzilor va fi determinată de numărul de obstacole. 
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Determinarea vitezei de aplicare 

1. Stabilirea suprafeţei de aplicat tratamentul

2. Stabilirea distanţei dintre benzile de aplicat (40-150 m, funcţie de obstacole și

performanţele aparatului);

3. Stabilirea căilor de acces și al echipamentului operatorilor;

4. Stabilirea cantităţii totale de soluţie necesară (circa 2-3 litri/ha incluzând insecticidul

și aditivii la soluţie);

5. Stabilirea ratei de aplicare (ajustarea dimensiunii duzei);

6. Stabilirea vitezei de deplasare a operatorului (<5 km/h).

Viteza mobilului operatorului, considerând debit maxim, pentru diferite aparate 
pulsFOG, în condiţii optime de teren 

Aparate portabile Aparate montate pe vehicule 
Tip aparat K-10 sp K-22/O K-30/O K-22/10/O K-22/10/ BIO K-30/20/O K-30/20 BIO

Debit max. (l/h) 30 60 120 75 75 120 190 
Distanţa max de 

aplicare (oleo) (m) 40 70 100 100 100 150 150 

Suprafaţa tratată, 
considerând 3l/ha 

(ha/h) 
10 20 40 25 25 40 63 

Viteza vehicolului 
(km/h) 2,5 2,85 4 3,3 3,3 4 4,3 

După atenta pregătire a soluţiei și a maşinii pulsFOG, punctul de plecare se va alege 
luând în considerare direcţia vântului. 
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Pregătirile soluţiilor pentru aplicări de aerosoli termici 

Alegerea tipului de substanță 

Stabilirea dozei 

Stabilirea agentului de dispersie (motorină, apă sau emulsie) 

Stabilirea necesarului de aditivi eventual folosiți (VK2 Special de la pulsFOG, dacă 
acestea sunt omologate) 

Stabilirea ordinii de amestecare 

Testarea producerii de aerosoli și verificarea stabilității timp de 30 min. 

Notă: preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru utilizare imediată. 

Pentru evitarea păstrării pe termen lung a soluţiilor folosite în rezervorul aparatelor, 
este recomandat să verificați perfecta funcționare a aparatului înainte de prepararea 
soluțiilor. Este posibil ca aparatul să nu fi fost bine curățat după ultimul tratament și să fi 
rămas urme de produs în rezervor, și care să nu fie compatibil cu soluția de utilizat.  

În alte cazuri, electrozii de la bujie nu sunt curățați, astfel încât aparatul nu va porni. 
Astfel de probleme pot fi preîntâmpinate prin verificarea atentă a funcționării aparatului 
înainte de prepararea soluției, folosind pentru testare apă simplă.  
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Doze, dimensiunea picăturilor, formulări 

Există diferite metode de aplicare și distribuție a pesticidelor, cât se poate de omogen 
pe o suprafață sau într-un volum dat. Urmând standardele internaționale, aceste metode de 
aplicare diferă în funcție de volumul de soluție și dimensiunea corespunzătoare a particulelor 
emise. 

Metode de aplicare, folosind echipamente cu diferite caracteristici 
Volum normal (aplicare umedă, particule > 400µm > 600 L/ha
Volum mediu (particule cu dimensiuni 200/400 µm) 200-600 L/ha
Volum mic (particule cu dimensiuni 100-200 µm) 50-200 L/ha
Volum redus (atomizor/fogger cu particule <150 µm) 5-50 L/ha
Volum ultra redus (atomizor/fogger cu particule <100µm) < 5 L/ha 
Volum ultra redus (atomizor/fogger cu particule <20µm) < 3 L/ha 

Fiecare dăunător necesită o dimensiune optimă a picăturii (un spectru optim) pentru 
a fi distrus eficient. Aceste particule ar trebui să conțină doza letală de substanță activă. 
Cu cât insecta este mai mare, cu atât și picătura cu 
substanța activă ar trebui să fie mai mare. Câteva 
recomandări ar fi: 

Dimensiunea eficientă a picăturilor de 
soluție 

Insecte zburătoare 10-50 µm
Insecte de foliaj 30-50 µm
Foliaj (ex. boli fungice) 40-100 µm
Sol (dăunători de sol) > 200 µm

Dacă fiecare dăunător necesită o dimensiune 
specifică a picăturii, o densitate specifică e necesară 
pentru a distruge patogenii și dăunătorii dintr-un volum 
date, ce poate fi determinat din figura alăturată, folosind 
ca test foliaj de bumbac. 
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Alegerea formulării potrivite pentru tratament 

Tratamentele cu aparate pulsFOG dau posibilitatea alegerii de formulări oleo sau 
apoase, pentru o multitudine de posibilități de aplicare, funcție de  duzele și modelul 
aparatului. Formulările oleo produc un spectru cu dimensiuni <20 µm, pentru combaterea 
cu succes a țânțarilor. Formulările pe bază de emulsie produc un spectru cu picături de până 
la 100 µm, eficiente la insecte mai mari (ex. lăcuste), la fel și asupra ciupercilor patogene 
de pe foliaj (culturi agricole). Nu sunt aplicabile pentru tratamente la sol. 

Odată cu reducerea dimensiunilor picăturilor la generatoarele de aerosoli apar și 
problemele de evaporare a soluției din picătură. Volatilitatea apei este determinată de 
umiditatea relativă a mediului, de temperatură, dar și de tipul de formulare al pesticidului, de 
aditivi și ingredienţii inerți. Practica a arătat că în soluțiile apoase sunt necesari aditivi pentru 
a prelungi timpul de evaporare al micilor particule de soluție.  
În trecut, formulările oleo au rezolvat problema evaporării soluțiilor, dar din ce în ce mai 
multe formulări apoase VUR și FOG au dovedit eficiență și sunt în plină expansiune. 

Durata de viață a picăturilor de apă (temp. 20°C, umid. Relativă 50%) 

Dim. Inițială a picăturii (µm) Durata de viață (s) Distanța de cădere (m) 
50 14 0,5 
100 57 8,5 

Formulări oleo 

Soluțiile de aplicat aerosoli includ pesticidul și solventul care în cazul formulărilor oleo 
este o hidrocarbură: cel mai adesea motorina. Pesticidul trebuie să fie solubil în solvenți 
organici pentru a produce o dispersie sau soluție stabilă. 

Formulările de genul pulberilor ale pesticidelor nu sunt recomandate deoarece tind 
să înfunde duzele sau tubul rezonator. Principiul de funcționare al acestor aparate este 
acela de a se evapora lichidul de lucru la ieșirea din duză, și apoi condensarea în mediul 
ambiant, mai rece. Dar particulele sub formă de suspensie nu pot fi evaporate. 
Calitatea solventului organic determină caracteristicile picăturilor: mai mult sau mai puțin 
volatile. Volatilitatea solventului influențează timpul mediu de stabilitate a picăturilor. 
Tratamentele de interior necesită de cele mai multe ori o durată de viață mai redusă a 
picăturilor (volatilitate ridicată), pentru a evita reziduurile de solvent pe suprafețele sensibile. 
Spațiul închis al clădirilor va evita răspândirea și pierderea aerosolilor în afara spațiului de 
tratat. Dimensiunea optimă pentru tratamentele de interior este cea sub 10 µm. 
Cel mai bun solvent pentru tratamentele de interior este kerosenul. Unele companii 
petroliere produc și solvenți cu o mai bună solubilitate pentru pesticide și cu un punct de 
inflamabilitate mai ridicat, pentru a reduce pericolul de incendiu. 
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Solvenți cu un conținut de componente aromatice sau cele cu conținut de parafine și 
componenți alifatici, precum și uleiurile vegetale au o putere de solubilitate mai scăzută. În 
aceste cazuri , un co-solvent neinflamabil cum este clorura de metilen sau tricloretanul în 
doze de 5-10% va determina o mai bună solubilitate a pesticidului. Acești aditivi determină 
de asemenea și o creștere a punctului de inflamabilitate și favorizează formarea unui 
spectru de picături mai omogen, ducând la creșterea eficienței tratamentului. 

(1) Substanța activă slab solubilă în kerosen. (2) Substanța activă parţial solubilă în solvent.
(3) Solubilitate excelentă a substanței active în kerosen cu adaos de clorură de metilen.

Tratamentele la exterior necesită formulări nevolatile, pentru a menține picăturile și 
conținutul lor cât mai mult posibil și a determina un efect rezidual cât mai îndelungat 
pentru a acoperi locurile cele mai inaccesibile. Combustibilii lichizi (cei din transport ex. 
motorina) utilizați oriunde datorită prețului relativ scăzut nu sunt cei mai recomandați. 
Aceștia sunt relativ volatili și inflamabili, se disipează ușor, ducând la pierderi de substanță 
activă. 
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Solventul ideal pentru tratamentele la exterior ar trebui să aibă următoarele caracteristici: 
Rezidii nesulfonate  > 92%
Conținut aromatic < 10% 
Evaporare  < 20% 
Punct de aprindere  > 75°C
Vâscozitate < 30 cSt sau 4 Engler la 20°C 
Masa moleculară   > 300 
Notă: punctul de inflamabilitate al motorinei este de 59°C; punct minim de inflamabilitate 
recomandat 62°C. 

Pe lângă aditivii produși de companiile petroliere se mai poate folosi și ulei vegetal extras 
din semințele de rapiță, care este bun solvent atât pentru pesticide , precum este și un bun 
emulsifiant în soluții apoase. Alte uleiuri vegetale, cum sunt cele de floarea soarelui sau 
palmier, necesită un co-solvent pentru reducerea viscozității, pentru creșterea punctului de 
inflamabilitate și pentru o mai bună solubilitate a pesticidului. 

Formulări apoase 
Odată cu creșterea necesității de a reduce poluarea mediului cu solvenți organici 

cum este motorina, precum și pentru a reduce pericolul de incendiu, în special în țările cu 
temperaturi ridicate, a crescut preferința pentru formulările apoase sau pentru cele sub 
formă de emulsii apoase. 
Apa care înlocuiește parţial solventul organic determină influențarea dimensiunilor 
picăturilor și ajustarea lor după preferință. 
Apa singură  ca solvent , fără ulei sau solvent organic ca agent pentru formarea aerosolilor 
este utilizabilă în puține cazuri, ex. în sere, dacă nu se găsește alt solvent sau plantele 
sunt prea sensibile la solventul organic. Pe de altă parte, folosind numai apă ca solvent, 
picăturile formate vor fi ineficiente într-un program de combatere a țânțarilor. 
O cantitate determinată de solvent organic în apă formează un 
film stabil la suprafața picăturii de aerosol, acționând ca un 
izolator și împiedică evaporarea apei din interiorul picăturii. 
Pentru a produce o emulsie stabilă de ulei în apă, uleiul trebuie 
să fie amestecat în prealabil cu un emulgator și apoi adăugat și 
amestecat bine în volumul de preparat de apă. Uleiul poate fi 
înlocuit cu orice tip de glicol; etilen- și propilenglicolul sunt 
folosiți pe scară largă în industria chimică și cosmetică. Ei sunt 
accesibili în cele mai multe țări. Glicolii au proprietăți compatibile 
din punct de vedere al formării de aerosoli cu uleiurile, dar au în 
plus avantajul de a fi perfect solubili în apă. PulsFOG pune la 
dispoziție în cadrul programului său comercial, un produs gata 
de utilizare VK-2 Special, bazat pe dietilenglicol, care este omologat în multe ţări. 

Soluţie pentru tratament cu 
aerosoli, preparată cu un 
emulgator adăugat în apă 
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Monoetilenglicolul este cel mai ieftin reprezentant al glicolilor. Are cea mai mică 
viscozitate și cea mai mare rată de evaporare, iar polietilenglicolul are cea mai mare 
viscozitate și cea mai mică rată de evaporare. Intre ele se află di și trietilenglicolul. 
Avantajele pentru o toleranță mai mare asupra 
mediului înconjurător se plătesc cu un preț mai 
ridicat. 
Glicolii, în special monoetilenglicolul, cu o volatilitate 
mai ridicată este cea mai bună alegere pentru 
tratamentele de interior. Adăugarea de glicol la o 
soluție pentru aplicat tratamente cu aerosoli 
determină reducerea mărimii picăturilor, și 
determină un spectru de picături mai uniform. Însă 
utilizarea de glicol cere și adăugarea unui agent de umectare  pentru a îmbunătății 
compatibilitatea insecticidului în soluția formată. 

 Vizibilitatea aerosolilor 

În vreme ce formulările de soluții cu solvenți organici și cele cu glicoli, aplicate cu 
foggere termice produc în tratamente ceață albă, vizibilă, 
formulările apoase aplicate în aceleași condiții sunt mai puțin 
vizibile. Motivul este acela că apa este parţial vaporizată de 
energia termică și numai această porțiune va fi vizibilă. Apa 
nevaporizată formează picături de dimensiuni mai mari, care 
vor determina o scădere a eficienței tratamentului, prin 
sedimentarea rapidă a acestor picături. Deoarece apa 
formează picături mai mari, iar formulările cu solvent organic 
sau cele cu glicoli picături mai mici, modificarea raportului 
dintre aceste componente în soluțiile de tratat vor determina 
posibilități multiple de aplicare, în funcție de necesitățile 
particulare ale fiecărui tratament.  

Vizibilitatea aerosolilor este importantă pentru 
controlul optic al suprafeței tratate, dar nu este un 
indicator al eficienței biologice a tratamentului! 

În unele situații, o ceață mai puțin vizibilă este de 
preferat, de ex. în spații publice ca în restaurante, hoteluri, 
bucătării, de regulă în spațiile închise, dar există și situații 
când și în tratamentele la exterior sunt preferate formulări cu 
aerosoli mai puțin vizibili, pentru prevenirea iritării oamenilor și animalelor, sau pentru a nu 
perturba traficul. Formulările apoase cu un raport de apă de 
circa 80% sau chiar mai mare este recomandat în astfel de 
situații. 

Eficacitatea emulgatorului ref. la tensiunea 
superficială a picăturii 

Tratament pe stradă folosind
motorină ca solvent 

Tratament în cultură, folosind 
amestec apă-glicol ca solvent
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Alegerea formulărilor de pesticid pentru aplicări VUR 

Pesticidele pot fi formulate ca pulberi, granule sau lichide. Substanța activă este 
amestecată cu ingredienţi inerți, care includ solvenți, agenți de umectare, de dispersie și 
stabilizatori. Ingredienţii inerți nu au activitate pesticidă, dar pot influența activitatea toxică a 
acestuia. 

Formularea depinde de posibilitatea substanței active de a se solubiliza în solvent, 
care la rândul său, trebuie să fie compatibil cu habitatul dăunătorilor sau al agentului 
patogen (ex. frunzele de pe culturi) sau care să nu polueze mediul înconjurător. Unele 
substanțe active nu îndeplinesc criteriile menționate și trebuie să fie formulate sub formă de 
pulberi, care la rândul lor trebuie să fie solubile în apă.  

Tipuri  de formulări 
Concentrate emulsionabile (CE), sunt formulări lichide ; ele formează o emulsie în 

amestec cu apa, deoarece substanța activă nu este solubilă în apă, se pre solubilizează 
într-o fracție petrolieră (ex. xilen). Cele mai multe dintre aceste formulări EC pot fi la rândul 
lor solubilizate în solvenți organici pentru tratamentele cu aerosoli. Tipul acesta de formulare 
este preferat, deoarece poate fi folosit în aplicări cu aerosoli, atât pentru diluare cu solvenți 
organici, cât și cu apă. 

Volum ultra redus (VUR, ULV) sunt formulări comerciale gata preparate pentru 
aplicări terestre sau avio în volume ultra reduse. Sunt destinate echipamentelor ULV sau 
foggere-lor reci. Formulările conțin solvenți mai puțin volatili cu masa moleculară mai mare, 
pentru stabilizarea micilor picături. Există formulări care nu mai necesită adăugarea de alți 
solvenți, pe când altele necesită solvenți „purtători” ai produsului comercial, pentru a mări 
densitatea produsului comercial la formarea aerosolilor; altele permit și diluarea cu apă. 
Aceste formulări permit aplicarea acestor produse cu foggere termice, dar este preferabil să 
se testeze înainte punctul de inflamabilitate al acestor produse, care uneori este prea scăzut 
pentru aceste mașini (cu excepția aparatelor pulsFOG de tip BIO). Adăugarea de 5% solvent 
neinflamabil sau 20% ulei mineral cu punct de inflamabilitate mai ridicat (200°C) poate 
rezolva problema).  

Suspensii ULV - VUR (SU) sunt formulări comerciale gata de utilizat de suspensii 
de pulberi de produs în ulei, similare cu vopselele în ulei, care în cele mai multe cazuri 
necesită un volum suplimentar de ulei pentru micșorarea viscozității la aplicare. În cazuri 
particulare se pot de asemenea dilua și cu apă. Acest tip de formulare poate fi folosit cu 
echipamente de aplicare VUR sau foggere reci, precum și cu foggere termice, dar de 
dimensiuni mai mari, montate pe vehicule și echipate cu duze cu orificii mai mari. 

Formulări pentru foggere termice (HN) sunt formulări comerciale gata de utilizare, 
destinate aplicării cu foggere termice, care de cele mai multe ori conțin suplimentul de ulei 
necesar pentru aplicare, alteori necesită un supliment de ulei pentru solubilizare (ex. 1 parte 
produs, 9 părți ulei). Aceste formulări nu sunt destinate pentru a fi solubilizate în apă ca 
atare, dar adăugarea de emulsifiant pulsFOG X-EC/100 poate rezolva problema. Din păcate 
există pe piață astfel de formulări cu puncte de inflamabilitate scăzute, și ca atare 
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inflamabile). Aceste formulări trebuiesc înlocuite cu formulările EC cu aceeaşi substanță 
activă).  

Suspensii concentrate (SC), sunt formulări cu aspect de cremă, solubile în apă. 
Substanța activă este amestecată cu particule foarte fine de substanță solidă, într-un lichid. 
Este o suspensie care are consistența unei vopsele de apă. Acest tip de formulare este ușor 
solubil, și datorită particulelor micronizate, nu va înfunda duzele, așa cum pot s-o facă 
pulberile umectabile. De aceea va fi preferat acest tip de formulare, în cazul în care produsul 
va fi găsit pe piață în ambele tipuri de formulare. Dar suspensiile concentrate nu pot fi 
amestecate cu uleiuri. De aceea, acest tip de formulare se va folosi la gama de aparate 
pulsFOG Standard, sau BIO. Acest tip de formulare este mult folosit în protecția plantelor, 
unde conferă un efect rezidual necesar. 

Pulberile umectabile (WP, PU) sunt formulări de substanță activă cu un praf inert 
(de obicei talc sau argilă) și un agent de umectare uscat. Particulele nu sunt atât de fine, și 
de aceea, pulberea umectabilă trebuie bine amestecată în apă pentru a forma o suspensie 
omogenă. În timpul aplicării este necesară agitarea în permanență a soluției din rezervor. 
Aceste formulări sunt destinate în general pentru aplicări cu volume mari sau normale de 
soluție apoasă. Folosirea lor în mod VUR, cu volume foarte mici de apă, duce de regulă la 
înfundarea și colmatarea duzelor. Cu toate acestea, se pot folosi cu atenție, în amestec cu 
un agent de amestec special (VK-2 special) pentru a fi utilizate în aparate pulsFOG 
Standard, pentru folosire în sere, solarii. Dacă însă se pot alege între mai multe formulări 
ale aceluiași produs, este recomandat să alegeți varianta lichidă (EC sau SC). Cu ajutorul 
unui emulsifiant de la pulsFOG, o pulbere umectabilă poate deveni suspensie în solvenți 
organici sau ulei, pentru aplicări de teren, dar cu mențiunea că sunt necesare aparate de tip 
BIO. Acesta este și cazul insecticidului biologic bazat pe Bacillus thuringiensis, folosit în 
combaterea stadiilor larvare ale țânțarilor. 

Pulberi solubile (SP), sunt produse sub formă de pulbere, complet solubilă în apă, 
comportându-se ca o sare. Adăugarea de VK-2 special, permite folosirea acestor tipuri de 
formulări în interior, fără nici o restricție. Deoarece formularea SP nu este solubilă în solvenți 
organici și ulei, e necesară adăugarea de component pe bază de glicol pentru a îmbunătății 
capacitatea de condens a picăturilor și evaporarea prea rapidă atunci când este folosită în 
foggere termice.  

Pesticide micro încapsulate, cu particule de aprox. 10 µm, au fost proiectate pentru 
eliberarea în timp a substanței active, care este mai volatilă. Acest tip de produs este 
formulat similar cu suspensiile concentrate (SC). Datorită particulelor mari de produs, pentru 
a nu înfunda duzele, se vor folosi aparate de tip BIO, sau eventual standard, echipate cu 
duze cu orificii mai mari. Eliberarea în timp a substanței active cu acest tip de formulare, 
conferă o acțiune prelungită a tratamentului. 
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Norme de protecţia muncii 

Accesorii utile pentru tratamente 
Costum de protecţie pusFOG 

Set de preparare soluţii ce conţine: 

• Recipient 10 L gradat

• Mensură 2 L gradată

• Cilindru gradat 250 ml

• O pereche de mănuși de protecție

• 2 bețe pentru amestecarea soluțiilor

• Set de 5 L pentru curățat aparatul

• Mensură pentru benzină

• Pâlnie mare pentru soluții

• Pâlnie pentru soluții

• Trusă scule pulsFOG mică

• Sfredel mic pentru curățat duze

• Mască de gaze

• Perie de sârmă pentru curățat tubul

• Căști de protecție

• Set piese schimb pulsFOG (mic)

• Set piese schimb pulsFOG (mare)
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Conform unor rapoarte publicate de Asociaţia Germană a Inginerilor, cele mai 
periculoase contaminări cu pesticide rezultă din prepararea, amestecarea și umplerea 
rezervoarelor cu soluţii, și mai puţin din aplicarea efectivă a pesticidelor. De aceea 
purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi și mască de protecţie. 

Preparaţi numai cantitatea de produs necesară programului de aplicare. Chiar în 
aceste situaţii, poate rămâne după tratament o cantitate mică de produs, care se 
poate pune pentru o scurtă perioadă de timp, într-un rezervor, pentru păstrare. 

Citiţi cu atenţie eticheta produsului, până vă sunt familiare toate amănuntele legate 
de modul de aplicare. Dacă nu aveţi toate datele referitoare la modul de aplicare și de 
amestec cu alte produse, testaţi într-un vas mic, curat, solubilitatea și eventual 
compatibilitatea cu alte produse. Această soluţie de test, trebuie să rămână stabilă 
pentru aprox. 30 minute, fără depunere sau separare de faze. Dacă apar depuneri sau 
separări de faze în acest timp, e necesară adăugarea unui emulgator sau agent de 
umectare. 

Fiţi cu mare grijă la amestecarea mai multor produse, într-un singur rezervor (ex. 
larvicid și adulticid). Amestecul produselor poate determina un timp mai scurt de 
aplicare sau creşterea eficienţei tratamentului, dar asiguraţi-vă că produsele sunt 
compatibile, făcând un test înainte de amestecul din rezervor. Amestecaţi-le mai 
înainte pe fiecare cu puţină apă, și apoi testaţi amestecul celor două soluţii.  

Când amestecaţi două sau mai multe produse, aveţi grijă ca cele 2 produse să nu 
vină direct în contact unul cu cealălalt. Mai întâi diluaţi fiecare produs cu o cantitate 
mică de apă (în cazul formulărilor solubile în apă) sau în ulei (în cazul produselor 
solubile în ulei sau solvenţi organici). 

Dacă e necesară adăugarea unui agent de umectare, sau unui component glicolic, 
adăugaţi acest component la sfârşit după ce găleata de pregătire a soluţiei este 
aproape plină, și bine amestecată. 

Dacă e necesară adăugarea unui adjuvant cum este pulsFOG X-EC/100 la o 
formulare oleo, amestecaţi mai întâi adjuvantul cu uleiul și apoi adăugaţi produsul. În 
cazul în care trebuie adăugată și apă, puneţi preamestecul de ulei cu adjuvant în apă, 
și nu invers. Agitaţi constant lichidul în timpul amestecării. Apoi umpleţi rezervorul 
de soluţii, folosind o pâlnie cu filtru. 




