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LAPORAN FOGGING (PEGASAPAN)

WAKTU DAN TEMPAT

- Selasa / 25 maret 2008

- Lapangan bola kelurahan Pabelan Kartosuro

TUJUAN

Untuk menyebarkan pestisida ke udara/lingkungan melalui asap yang

diharapkan dapat membunuh nyamuk dewasa (yang infektif), sehungga rantai

penularan DHF bisa diputuskan dan populasinya secara keseluruhan akan

menurun.

DASAR TEORY

Pengasapan dalam rangka pengendalian nyamuk vektor DHF, lazimnya

digunakan fog machine atau fog generator dengan spesifikasi dan persyaratan

tertentu. Ada 2 jenis fog generator, yakni sistem panas (misalnya pulsfog,

swingfog) dan sistem dingin (yaitu ULV grond sprayer).

Untuk memperoleh hasil yang optimum, beberapa hal yang perlu diperhatikan

sebagai berikut :

 Konsentrasi larutan /solusi, dalam hal ini perlu diperhatikan tentang dosis

akhir (misal : konsentrasi solusi untuk malation = 4-5 % dan dosis = 438

gr/ha) dan cara pembuatan larutan

 Nozzle yang dipakai harus sesuai dengan bahan pearut yang digunakan

dan debit keluaran yang diinginkan

 Jarak moncong mesin dengan obyek/target (max. 100 m, efektif 50 m).

 Kecepatan dan posisi berjalan ketika mem-fog untuk swingfog -+ 2-3

menit setiap 500 m2 untuk satu rumah berikut halamanya, sedangkan untuk

ulv 6-8 km/jam

 Waktu foging disesuaikan dengan kepadatan atau aktifitas puncak dari

vektor yang bersangkutan. Biasanya untuk AE jam 09.00-11.00



 Ulangan (cycle), biasanya dengan interval seminggu

 Tenaga/operator, untuk sistem panas 2 orang/mesin. Untuk sistem dingin 3

orang/mesin

PROSEDUR KERJA

1. Alat :

 Fog mechine/fog generator dan kelengkapanya

 Jerigen plastik vol 20 l

 Jerigen plastik vol 5 liter

 Alat penakar 1 liter

 Ember plastik

 Corong bersaring

 Alat pelinudung diri

 Alat tulis mikroskop

 Meteran

 Hygrometer

 Anemometer

2. Bahan :

 Pestisida cair (malathion 96 %)

 Bahan pelarut (solar)

 Bahan bakar (bensin)

 Batu bateray (4 buah)

 Serbet/Tissue

 Sabun cuci

 Pewarna minyak

 Kertas saring wathman

3. Cara kerja

Kalibrasi

 Tangki bahan bakar diisi dengan bensin sebanyak volume tertentu,

demikian juga tangki solusi di isi dengan solar yang telah diberi

pewarna dengan volume tertentu.



 Pasang nozle sesuai nomer/seri yang telah ditentukan demikian juga

baterey nya

 Tenpatkan fog mechine pada tempat yang telah ditentukan (sedapat

mungkin hindarkan dari pengaruh angin).

 Tempatkan kertas saring wathman didepan moncong fog mechine

dengan jarak yang berbeda-beda (-+ 5-100 m). Jangan lupa tuliskan

jarak masuk pada masing-masing kertas saring.

 Hidupkan mesin dan buka kran solusi. Catat mulai waktu mesin hidup

dan waktu membukan kran solusi. Biarkan mesin hidup dan kran

solusi membuka selama 30 menit.

 Amati dan catat : kecepatan angin, suhu, kelembapan, tinggi asap,

jarak jangkauan asap.

 Setelah 30 menit mesin dimatikan, kemudian hitung jumlah bahan

bakar dan solusi / solar yang digunakan dengan rumus :

Volume dipakai = vol awal – volume sisa

 Kertas saring wathman diambil, kemudian masing-masing dihitung

noda-noda partikel dengan mikroskop atau magnifier lens, untuk

menentukan partikel fog per cm2 .

 Dengan cara yang sama pula, untuk nozle yang lain.

MEMBUAT SOLUSI

 Takar pestisida yang telah dilarutkan sesuai dengan konsentrasi dan

volume larutan yang diinginkan dengan rumus :

SA

Q = ---------- dan P = A – Q

C

Q : volume pestisida murni (konsentrasi tinggi)

S : konsentrasi larutan

A : voume larutan

C : konsentrasi pestisida



P : volume pelarut

Ket. BJ diabaikan

 Campurkan pestisida dan bahan pelarutnya pada jerigen dan kocok hingga

larut merata.

PELAKSANAAN FOGING

 Siapkan semua peralatan yang diperlukan dan periksa lokasi yang akan di

fog.

 Masukan larutan pestisida, bensin dan bateray sesuai dengan tempatnya

pada fog mechine.

 Pasanglah nozzle yang sesuai.

 Hidupkan fog mechine dengan cara :

- jika menggunakan mesin plus fog, buka kran bensin secukupnya,

kemudian tekan bulb (dipompa) beberapa kali hingga mesin hidup

- jika menggunakan mesin swing fog SN11

tutup kran bensin dan pompa 5 kali. Kran bensin dibuka, kemudian

tekan bensin starter, bersama-sama dengan dipompa beberapa kali

hingga mesin hidup.

- Atur kran bensin dan katup udara hingga bunyi mesin terdengar

normal dan stabil

- Angkat (gendong) machine fog, arahkan mesin fog ketempat-

tempat yang akan di fog, dan moncong mesin dilantai diusahakan

memebentuk sudut lancip. Kemudian kran larutan dibuka, asap

akan menyembur keluar dari moncong mesin.

- Jika target sudah slesai, kran larutan ditutup kembali, hingga asap

tidak menyembur keluar dari moncong mesin. Matikan mesin

dengan cara menutup kran bahan bakar.



PEMELIHARAAN FOG MACHINE

- Bilas tangki solusi dengan solar, kemudian hidupkan mesin dan kran

larutan dibuka hingga semua solar habis. Bersihkan mesin dengan serbet

yang dibasahi solar.

- Ambil sisa bahan bakar batu bateray, simpanlah mesin ditempat yang

aman

HASIL & PEMBAHASAN

Praktek fooging yang dilakukan di lapangan bola Pabelan Kartosusuro hari

selasa 25 maret 2008 lalu diharapkan para mahasiswa Kesehatan Masyarakat bisa

paham atau mengerti baik dalam teory nya maupun tekhnisnya, meskipun kita

nanti lebih difokuskan kemanajemenya bukan prakteknya. Papar Sri Darnoto,

S.KM selaku dosen pembimbing.

Bahan dan perlengkapan yang kita pakai buat praktek tidak sesuai dengan

teory yang kita dapatkan, ini dikarenakan alat & bahan praktek kita sangat minim

dan terbatas. Alat dan bahan yang kita pakai pada saat itu adalah :

 mesin puls fog 1 buah

 malation dan solar yang telah tercampur di dalam derigen

 bensin -+ 1 liter

 corong 1 buah

 bateray 4 buah

setelah semua disiapkan dan diberi pengarahan yang sesuai dengan buku pedoman

praktek foging terlebih dahulu oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa diminta

untuk mencoba menghidupkan mesin puls fog, dari 28 mahasiswa hanya 6-7

orang yang mempraktekanya, Karena waktu dan alat terbatas maka tidak semua

mahasiswa mencobanya. Sangat disayangkan sekali dalam prakteknya pun kita

hanya mandapatkan teory bukan ketrampilan dalam tekhnisnya, yang juga kita

dapatkan dalam teks/buku pedoman praktek atau penjelasan secara deskriptif.



Demikian laporan praktikum foging yang kami dapatkan, dan besar harapan kami

supaya kedepanya lebih baek lagi, demi terbentuknya kualitas SKM yang

profesional/handal di lapangan.


