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Vegyszer mentes rovar irtás állatokon és 
a gabonában
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Atkák

• Apró 8 lábú rovar a kullancsok rokona. 

• Kemény kitinpáncéllal, vagy kutikulával, illetve fej-tor-potrohhal
és ízelt lábbal rendelkeznek.

• A kutikula viaszos felülete védi a rovart a nedvesség veszteségtől.

• Táplálkozás nélkül 8 hónapot kibír.



Knemidokoptes gallinae -- depluming mite.  

Knemidokoptes mutans -- scalyleg mite.

Dermanyssus gallinae -- red chicken mite.

Ornithonyssus sylviarum -- the northern fowl mite.

A Baromfikban található különböző 
atka fajok



Northern Fowl Mites

• A northern fowl mite, Ornithonyssus sylviarum, a
legelterjedtebb és legfontosabb külső élősdi a baromfin.

• Az atkák vérrel táplálkoznak. A súlyos atka fertőzöttség
irritálhatja és stresszelheti a madarat, ami a
tojástermelésben 10, 15%-os csökkenést okozhat.

• A rovarok nagyarányú elterjedése csökkenti a
súlygyarapodást, a hímivaruaknál, pedig ondószám
csökkenést okozhat.

• Az atkák a tojást rakodókat, illetve a személyzetet is zavarja
a munkában.



Northern Fowl Mites

Közeli kép a Ornithonyssus sylviarum-ról a tollazaton és a madár bőrén. 



Red Mites

• Dermanyssus gallinae -- red chicken mite. 

• A Dermanyssus gallinae vérszívása nagyban csökkenti a 
tojástermelődést. 

• A vér veszteség csökkenti az állatok vitalitását, illetve az 
állatok könnyebben elkapnak betegségeket. 

• Az atkák este szívják a madarak vérét.

• Napközben az élősködők visszavonulnak az istállók 
hasadékaiba, ahol lerakják tojásaikat. 



A baromfi istállóban jelentkező 
problémák Red-Lite kezelés nélkül

A vérszívó atkák elszaporodnak a baromfi 

istállóban, ahol a madarakon élősködve 

vérszegénységet, vagy az állat pusztulását 

okozhatják.



A gyengeség kihasználása

• A nem vegyszer alapú Red-Lite rovarirtószer kifejlesztéséhez 
az atkának természetes szükséglete vezetett, ami azt 
befolyásolja, hogy fent tudja tartani a viaszos külső felületét.



A Red-Lite hatása rovarokkal fertőzött 
istállókban
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A Red-Lite-ban található kova algák

Szárított és tisztított, takarmány minőségű megkövesedett 
szilikát alapú mikroszkópikus egysejtű algák csontvázai. 



A Red-Lite működése

• Kiszárítja a rovarokat és a különböző atkákat, tetűket kémiai 
rovarölő szerek használata nélkül.

• Jobb dörzsölő hatásfokú (hatékonyabb), mint a szilika gél.

• 3 nappal a Red-Lite kezelés után a kártevők elpusztulnak.

• A nedvesség hatástalanná teszi a kezelést, ezért száraz 
környeztbe juttassuk ki, hogy a szer a rovarok külső burkát 
megrepsztve kiszárítsa, így eltüntesse a vérszívókat.



A Red-Lite adagolása

Istállókban

• Használjon 20g/M2 kemény felületen, ha a fertőzés nem túl 
komoly.  

• A kijuttatott mennyiség 30g/M2 is lehet kemény felületen, 
ha súlyos a fertőzöttség.

• Az első kijuttatás után 6 héttel meg lehet ismételni a 
kezelést,ha toll vagy ürülék fedi a felületet.



A Red-Lite használata

• Nedves tisztítással tisztítsuk meg és fertőtlenítsük az 
épületet a biológiai biztonsági program szerint. 

• Miután az épület és a felszerelés megszáradtak cseréljük ki 
az almot és szórjuk be az teljes területet Red-Lite-al. 

• A fa felületeket kezeljük atkátlanító szerrel, mely elriasztja 
azokat.

• Szabadon tartott állatok esetén szórjuk be az állatokat.



A Red-Lite hatékonysága
• Olyan aplikátort használjunk, ami enyhe elektrosztatikus töltést ad a kijuttatott szernek, így

az feltapad a ketrecek fém felületeire is.

• Ismételje meg a kezelést, vagy Hordjon fel ismét egy adagot a Red-Lite készítményből, ahol
szükségesnek látja, főleg olyan területeken, ahol tisztítás során letörölték a Red-Lite-ot a
szállítószalagokról, illetve olyan területekről, ahonnan a ventilátor lefújta azt

• Figyelmeztetés: a tojás szállítószalagokat járatni kell a Red-Lite készítmény kijuttatása után,
mert a szállító szalagon maradt Red-Lite a tojás leminősítését okozhatja.



A Red-Lite kijuttatási módszerei



A Red-Lite környezetvédelmi 
biztonsága

• A Red-Lite nem mérgező az állatokra és az emberekre.

• Biztonságos a környezet számára is.

• Nem árt más biológiai rendszereknek, pl: Carcinops pumilio, amit a legyek lárvájának 
elpusztítására használnak az ürülékben. 

• A Red-Lite biztonságos takarmány adalékanyagként hagyták jóvá. A Red-Lite-ot
biztonsággal lehet használni maláta árpában.

• A Red-Lite nem befolyásolja a búza liszt sütőipari minőségét.



Rovar kártevők a gabona tárolásban
Sitophilus beetle

• A rovar kártevők hatalmas anyagi kárt okoznak minden évben. 

• A rovar kártevők minden takarmány alapanyagban képesek kárt okozni.

• A rovar kártevők, mint pl a baktérium ellenállnak a kémiai rovarölőszereknek. 

• A fogyasztók „tiszta” élelmiszerhez kívánnak jutni rovarölőszer maradvány 
nélkül. 



Silóban tárolt gabonák kezelése Red-
Lite-al

• A HGCA javaslatai alapán:

• Betakarítás előtt: Kezeljük a silót 10g/M2 adaggal.

• Megelőzés: Kezeljük a felső 30 cm felületet 200g/M2, vagy
1kg/tonna arányban.

• Fertőzött gabona: Kezeljük a felső 30 cm felületet 600g/M2 ,
vagy 3kg/tonna arányban.

• A felső 30 cm rétegben lévő gabonamennyiséggel kalkulálva
végezzük el a keverést. Vagy 30 cm vastag befedéshez
készítsünk Red-Lite-al kevert gabonát.



Red-Lite kezelés padozaton tároláshoz

• A HGCA javaslatai alapján:

• Betakarítás előtt: Kezeljük a padozatot 30g/M2 adaggal.

• Megelőzés: Kezeljük a felső 30cm felületet 200g/M2 , vagy
1kg/tonna arányban. Gereblyézzük be.

• Fertőzött gabona: Kezeljük a felső 30cm felületet 600g/M2,
vagy 3kg/tonna adaggal. Gereblyézzük be.



Tulajdonságok és Előnyök
• Természetes nem vegyi rovarölőszer.

• Használható baromfi istállókban, alapanyag tároló területeken mindennemű kockázat 
nélkül az emberekre, állatokra, kész takarmányra.

• Nagyon tiszta csontvázú, megkövesedett szilícium  vázas (alapú) algákból áll.

• Európában takarmány alapanyagként nyilvántartott.

• Sörfőző és kenyér sütő vállalatok is használhatják, mert nem befolyásolja a végtermék 
minőségét. 

• Nincs rezisztencia probléma és várakozási ideje. 



A Red-Lite tulajdonságainak és 
előnyeinek folytatása 

• Mikroszkópikus méretű széles élek, melyek jó olaj megkötő képességgel 
rendelkeznek. 

• A készítmény hozzátapad, majd szétfeszíti a rovar kártevők viaszos páncélzatát, 
mely így a kártevő kiszáradáshoz vezet.  

• Hosszan tartó aktivitás száraz környezetben.

• A kikelő rovarokat azonnal elpusztítja, illetve azokat is megsemmisíti, amelyek 
esetleg eljutnak a nappali búvóhelyükről a madarakig, ahol az éjszaka alatt szívják  
ki a madarak vérét.  



A Red-Lite tulajdonságainak és 
előnyeinek folytatása

• Nagyon alacsony belélegezhető szilikát szint.

• Biztonságos a kezelése, de kijuttatáskor ajánlott arc maszkot viselni.

• Ha a Red-Lite készítményt mechanikus vagy elektromos eszközzel, műanyag nyomócsövön 
keresztül  juttatunk ki, akkor így elektrosztatikus töltést adhatunk a készítménynek.

• A Red-Lite így hozzátapad a fém ketrecekhez, silók és tároló edények felületéhez, ezzel 
megelőzve a kártevők elterjedését.  


