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ПРЕДМЕТ: Обавештење о третирању адултивних форми комараца на територији Града Ниша 

 
 

 

Овими дописом Вас обавештавамо да на основу Уговора о пружању услуга спровођења дезинсекције на 
територији Града Ниша, закљученим са Градом Ниш, Градска управа за имовину и одрживи развој  
закључен 17.08.2021. године. Извршићемо прву акцију третирања адултивних форми комараца са  земље 
и из ваздуха.  

Планом је обухваћено третирање шира територија Града Ниш и то по следећем плану: 

1. Адултивни третман са земље ће вршити 11 радних екипа и то 10 радних екипа са УЛВ 
генераторима марке ИГЕБА и једана екипа са димним генератором марке ИГЕБА. Третман прве 
акције биће спроведена у два радна дана, планом третирања град смо поделили на леву и десну 
страну реке Нишава,  и то  у понедељак 23.08.(лева обала Нишаве) и уторак 24.08. (десна обала 
Нишаве). Третман са земље ће се вршити са препаратом AQUA K –Otrine у дози од 10%.  
Планирано пуњење и дозирање радних машина ће бити обављено у 17,30ч  а третирање је 
планирано да стартује у 19ч. Предвиђено време завршетка кације је око 21,30ч 

Првом акцијом у два дана планирано је са земље да се изврши третирање око 2500-2700 хектара. 

2. Адултивни третман из ваздуха ће вршити два авиона опремљени микронерима AU 5000, третман 
прве акције биће спроведен у једном налету два авиона и то у понедељак 23.08. Третман из 
ваздуха ће се вршити препаратом CICERON EW у дози од 10%.   

Планирано пуњење и дозирање авиона ће бити обављено на аеродрому Константин Велики Ниш 
истог дана у 16ч. Планирано полетање је око 18ч а слетање до 20,15ч.  

Првом акцијом планирано је из ваздуха третирати око 4000ха.  

У прилогу вам достављамо руте за два авиона 
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