
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Aeroxon hangyairtó csalétekTermék neve:

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0024857-0000

Engedélyszám: HU-2020-MA-18-00317-0000
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Aeroxon hangyairtó csalétek

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Aeroxon Insect Control GmbH

Bahnhofstr. 35 71332 Waiblingen Németország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2020-MA-18-00317-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0024857-0000

Az engedélyezés dátuma 23/11/2020

Az engedély léjáratának
dátuma 13/08/2024

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Aeroxon Insect Control GmbH

A gyártó címe

Gyártási helyek

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Németország

Aeroxon s.r.o., Dr. Sedláka 827 339 01 Klatovy Csehország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Dow AgroSciences GmbH

A gyártó címe

Gyártási helyek

Truderinger Strasse 15 81677 Munich Németország

Dow AgroSciences, 305 North Huron Avenue MI 48441 Harbor Beach Egyesült Államok

Hatóanyag 49 - Spinozad

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

Spinozad
Spinosad as a mixture of
50-95 % spinosyn A and
5-50 % spinosyn D.

Hatóanyag 168316-95-8 434-300-1 0,08

Isopropanol, Propan-2-ol Propan-2-ol Nem hatóanyag 67-63-0 200-661-7 1,5

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on keveréke-t tartalmaz.
Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom elhelyezése hulladékként: A termék maradékát és a csomagolását lehetőség
szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről
az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön
lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a
csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető..
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4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Hangyairtó mérgezett csalétek csalétekállomásban, lakossági felhasználásra.

Terméktípus
18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Hangyák és hangyabolyok elpusztítására használható.Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Lasius niger
Közhasználatú név: fekete hangya
Fejlődési szakasz: lárvák, kifejlett egyedek, királynő

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében, falak mentén,
erkélyeken, teraszokon, olyan helyen alkalmazzuk, ahol hangyák előfordulása
észlelhető.

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Csalétekdobozokban
Részletes leírás:
-

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: 1-2 csalétekállomás hangyabolyonként
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Hangyabolyonként egy csalétekállomást helyezzen ki. Amennyiben több, mint 30
hangya figyelhető meg adott helyen, összesen két csalétekállomást használjon. 2
csalétekállomásnál többet ne alkalmazzon egyszerre.

Bizonyos időnek el kell telnie, míg a hangyák elfogyasztják a csalétket és az kifejti
hatását. A teljes hangyaboly pusztulása 1-3 hét után várható, ezért a kihelyezést
követően ajánlott 3 hétig várni, majd ezután eltávolítani az irtószert. Amennyiben a
hangyák később, a három hét eltelte után újra megjelennek a területen, ismételje meg a
kezelést. Adott helyen évente legfeljebb 11 alkalommal alkalmazható az irtószer.

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok Csomagolás mérete:

csomagolási egységenként 1–3 doboz (csalétekállomás). Egy doboz kb. 59 mm széles
és 17 mm magas. A benne található rostpárna poliészter rostokból áll, átmérője: 30 mm,
vastagsága: 4 mm. A lezárt dobozon két kis nyílás található, amelyek szélessége 16
mm, magassága 10 mm.
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Csomagolóanyag:

A doboz anyaga: alumínium. A csalétekállomás a spinosad hatóanyag oldatával átitatott
rostpárnát tartalmaz. (Készítmény mennyisége: 8 g; spinosad mennyisége: 6,4 mg)

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

---
                       

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

---

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

---

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások

---
                       

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

---
                       

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások
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A csalétekállomás (doboz) két oldalán lévő megjelölt részt nyomja be egy kemény tárggyal (pl. pénzérmével). Így a csalétekállomás
két bejárata szabaddá válik, és a hangyák a dobozba juthatnak. A dobozt ne nyissa fel erőszakkal.

Helyezze a kinyitott csalétekállomást a hangyák vonulási útvonalaira vagy a hangyaboly közelébe. Óvja a dobozt az esőtől és a
nedvességtől.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Csak a használati útmutatónak megfelelően alkalmazza.

Kerülje a doboz tartalmával való érintkezést.
A termék alkalmazása során ügyelni kell arra, hogy házi- és haszonállatok, élelmiszer és takarmány ne érintkezhessen a termékkel.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén:
A sérültet friss levegőre kell vinni, tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Vízzel és szappannal azonnal le kell mosni, alaposan le kell öblíteni. Elhúzódó bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén:

Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Amennyiben a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el. Folytassa az öblítést néhány percen
keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel, és forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén:

Haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának
lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására
nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Hűvös, száraz helyen tárolandó. Óvja a hőtől és a közvetlen napfénytől.
Eltarthatóság: 2 év

6. Egyéb információk

A rovarokban az adott irtószer hatóanyagával szemben kialakuló ellenállóképességet rezisztenciának nevezzük. A rezisztencia
kialakulásának elkerülése és késleltetése érdekében:
1.) Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a használati útmutatót, és kövessen minden utasítást.
2.) Kerüljön minden, az ajánlott használati időtartamot és gyakoriságot meghaladó tartós és kizárólagos használatot.
3.) Ha elengedhetetlen az irtószer hosszú távú használata, akkor felváltva használja más hatóanyagú irtószerekkel.
4.) Egyéb védekezési módszereket is alkalmazzon (pl. kártevők táplálékának megvonása), a helyi sajátosságok figyelembe
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vételével.
5.) Ha a termék nem bizonyul hatásosnak, tájékoztassa az engedélytulajdonost (forgalmazót)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szakvélemény száma: 1935-10/2020/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza: Aeroxon hangyairtó csalétek

III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer

Hatóanyaga: 0,08% spinosad (6,4 mg spinosad / csalétekállomás)

Engedélytulajdonos: Aeroxon Insect Control GmbH (Waiblingen, Németország)

valamint a kiszerelés függvényében jelen dokumentum (SPC) 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész),
5. pontjait.

A csalétekállomásokon feltüntetendő:

Aeroxon hangyairtó csalétek
Hatóanyaga: 0,08% spinosad (6,4 mg spinosad / csalétekállomás)
Engedélytulajdonos: Aeroxon Insect Control GmbH (Waiblingen, Németország)
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