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Контрола бројности 
комараца   

 

 

  

 Контрола бројности комараца се 
спроводи кроз организоване 
програме 

 



Контрола бројности 
комараца 

• je део интегралног приступа превенцији ендемских 

заразних обољења, као што су маларија, полиомиелитис, 
енцефалитис и вирус Западног Нила као и друга 
арбовирусна обољења, која преносе поједине врсте 
комараца, као и заштиту животне средине, економске и 
социјалне аспекте.  



Контрола бројности 
комараца 

 контролу њихових потенцијалних станишта 

  биолошку контролу (употреба природних 
непријатеља комараца у контроли 
бројности) 

  употребу биолошких препарата 

 употребу хемијских препарата, али тек 
након утврђивања потребе третирања на 
основу реалне ситуације на терену, 
односно праћења животног циклуса 
комараца 

 

..  



Организацију и надзор над реализацијом  
програма сузбијања комараца  

 врше одговарајуће надлежне службе на 
територији на којој се програм спроводи 

 саставни део организације и координације, 
чине и стручни послови:  

- прогнозе (мониторинга)  

- надзора  

-   контроле  

 ..  



Организацију и надзор над реализацијом 
програма сузбијања комараца  

 

 

Послове прогнозе обавља специјализована 
стручна кућа 

  Послове надзора и контроле -Комисија 
састављена од стручњака са 
дугогодишњим искуством на овим 
пословима, из области медицине, ветерине, 
биологије, шумарства и пољопривреде.  

 

..  



Послови прогнозе, надзора и контроле 
обухватају:  

 теренска истраживања  

 откривање појаве, бројности и врсте 
комараца 

 одлучивање о обиму и времену примене 
директних мера сузбијања  

 утврђивање и усклађивање метода рада  

 одређивање врсте и количине 
(концентрације) хемијских препарата  

 координацију свих извођача и учесника, 
утврђивање степена редукције   

 проверу ефеката примењених мера и 
биоцидних производа и др.  

 

 

..  



Мере сузбијања комараца 
   

 

   Директне мере сузбијањакомараца чини 
примена биоцидних производа и обухватају : 

 

 уништавања ларви (ларвицидни третман)  

 уништавање одраслих форми комараца  

   (адултицидни третман) 

 значајну улогу у контроли бројности 
комараца има контрола станишта погодних за 
развој ових инсеката 

 

 

 

..  



Мере сузбијања комараца 
 
  

 

 Савремена пракса у сузбијању комараца у 
већини европских земаља је да се 
адултицидни третмани из ваздуха (прскањем 
из авиона) не спроводе, већ да се 
правовременим спровођењем акције 
сузбијања ларви комараца значајно редукује 
могућност излетања одраслих комараца и на 
тај начин контролише бројност комараца.  

 
..  



Контрола станишта 

  

 

  

..  



Контрола станишта 



Контрола станишта 
 

 

 

  

 уклањање вегетације која је скровиште 
инсеката  

 уклањање извора загађења органским 
материјама, које представљају храну за 
ларве, исушивање   

 санација терена на којима се нагомилавају 
атмосферске воде 

 уклањање дивљих депонија 

    

 У елиминисању станишта погодних за развоj 
комараца важну карику имају и грађани водећи 
рачуна о својем најближем окружењу. 

 

 

..  



 
Сузбијање ларви комараца 
  

Најчешћа станишта ларви комараца: 

 

 баре  

 канали 

мртваје 

 разливи река 

 црпне станице 

шахтови 

 вазе, кофе, бурад у којима се лагерује вода, 
гуме, дивље депоније и сл.  

    

 

..  



Сузбијање ларви комараца 
  

   Избор препарата за ларвицидни третман 
зависи од: 

 степена осетљивости ларви према 
инсектицидним препаратаима  

форме препарата за апликацију  

 терена 

 типа станишта  

 проходности станишта  

 загађености воде  

 брзине протока воде  

финансијске могућности 

 

..  



Сузбијање ларви комараца 
   

  

 

  Избор апаратуре је условљен:  

 

 врстом и формом препарата  

 обимом третмана  

 расположивог људства  

  општом ситуацијом на терену у погледу 
присуства и бројности ларви.   

..  



Сузбијање ларви комараца    

 

Ларвицидни препарати се производе у виду 

 

  емулзионих концентрата  

 гранула  

 брикета  

  праха 

 ..  



Начин примене ларвицида 
   

   У зависности од природе и величине станишта које се 

третира, ларвицидни третман може да се обавља:  

   

 Ручно – грануле, брикети, прах 

 Леђне прскалице ( запремина 5-10l)- емулзиони 
концентрат 

 Моторне прскалице ( стиловке)- емулзиони концентрат 

 Прскалице великог капацитета (IGEBA) -емулзиони 
концентрат 

 Хеликоптери - емулзиони концентрат, грануле 

 Авиони  - емулзиони концентрат, грануле. 

..  



Начин примене ларвицида 
   

   

..  



Биоцидни производи (ларвициди)  

   

 

 

 биоцидни производи на бази биолошких активних 
супстанци тј. бактерија из рода Bacillus  

 на бази хемијских активних супстанци  

   (нпр. дифлубензурон) које делују као регулатори раста 
ларви комараца 

 ..  



Сузбијање одраслих форми 
комараца    

 Третман одраслих форми комараца се врши на  

   

 зеленим површинама  

 парковима  

 парк шумама  

 дрворедима  

 приобалном подручју  

 речним острвима  

 гробљима  

 угроженим стамбеним зонама у урбаним деловима 
град  

 приградским и сеоским подручјим  

 зеленим површинама у ободним деловима града  

..  



Сузбијање одраслих форми 
комараца    

    

 

    Третман одраслих форми комараца  врши се: 

  

  Хеликоптерима - емулзиони концентрат (УЛВ 
величина капи)   

 

 Авионима  - емулзиони концентрат (УЛВ величина 
капи)  

  

 Прскалицама великог капацитета  (IGEBA) -емулзиони 
концентрат (УЛВ величина капи)   

..  



Сузбијање одраслих форми 
комараца    

    

 

     

..  



Сузбијање одраслих форми 
комараца    

 

Хидрометеоролошки услови 

 

 Брзина ветра  

    Идеална брзина ветра је 1,5-3m/s 

  

 За успешан адултицидни третман киша не би требало 
да падне 48 сати после акције сузбијања.  

 

 Температура  

    Идеална  температура за сузбијање одраслих форми из 
ваздуха је 22-28 0С.  У време великих врућина 
препоручује се да се акција изводи у раним јутарњим 
или вечерњим сатима.  

..  



Биоцидни производи (адултицид)    

 

    Биоцидни производи на нашем тржишту 

  

 

 за адултицидни третман комараца из авиона су на бази 
ламбда-цихалотрина 

 

  

 за адултицидни третман са земље користе биоцидни 
производи који су на бази неколико хемијских 
активних супстанци из групе пиретроида, (ламбда-
цихалотрин, делтаметрин и сл.)  

..  



Сузбијање кућних форми 

   

 

   Сузбијање одраслих форми и ларви комараца у 

затвореном простору (подрумске просторије, 
подстаница за грејање, склоништа у зградама, 
објекти канализационих црпних станица итд).  



Завод за биоциде и медицинску екологију 

Оснивач Град Београд 

 

Основне делатности Завода: 

 Спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације у спречавању и сузбијању заразних 
болести у здравственим и другим установама, у 
складу са законом 

 

 Утврђивање и праћење спровођења јединствене 
доктрине у примени биоцида у спречавању и 
сузбијању заразних болести 

 

 Спровођење програма медицинске екологије кроз 
процену ризика у примени биоцида 

 

 Стручни едукативни курсеви 

 

 



 Завод за биоциде и медицинску екологију, у складу са 
Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и 
предузетници у обављању дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације (Сл. лист СРЈ, бр. 27/97), организује  

 

 “Курс за оспособљавање за рад са биоцидима у програмима 
јавног здравља” 

 

 Ово је курс прве категорије и акредитован је од стране 
Здравственог савета Србије (у документу под називом 
„Збирна табела Лекарске коморе Србије октобар 2012.  
Курсеви - А-1-2967/12 из Одлуке бр. 153-02-3563/2012-01, 
од 15.11.2012.године) 

 
 На оснoву мишљења Министарства зa просвету Р. Србије бр: 601-01-

1/98-07 oд 02. 02. 1998., мишљења Савезног министарства за рад 
здравство и социјалну политику бр.: 372-10-005/98 од 27.03.1998.г. и 
решења Трговинског суда у Београду VII бр. 12502/01 од 27.05.2002 г. 
Завод за биоциде и медицинску екологију испуњава услове да може 
вршити обуку за рад са отровима. 


