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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Elanco Animal Health Inc.

Mattenstrasse 24A 4058 Basel Svájc

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2019-MA-18-00233-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0020374-0000

Az engedélyezés dátuma 12/06/2018

Az engedély léjáratának
dátuma 11/06/2028

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Kwizda Agro GmbH

A gyártó címe

Gyártási helyek

Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Ausztria

Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Ausztria

A gyártó neve Schirm GmbH

A gyártó címe

Gyártási helyek

Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Németország

Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Németország
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1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve Syngenta Crop Protection AG

A gyártó címe

Gyártási helyek

Syngenta Crop Protection AG CH-4002 Basel Svájc

Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited Santa Monica Plant, Corlim, Illhas, 403110
Goa India

ESIM Chemicals GmbH, St-Peter-Strasse 25 4020 Linz Ausztria

Hatóanyag 54 - Tiametoxám

A gyártó neve Denka International B.V.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Hanzeweg 1 3771 Barnveld Hollandia

Hanzeweg 1 3771 Barnveld Hollandia

Hatóanyag 65 - Cisz-trikoz-9-én (muszkamon)

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 (%)

Tiametoxám thiamethoxam Hatóanyag 153719-23-4 428-650-4 10

Cisz-trikoz-9-én
(muszkamon)

cis-Tricos-9-ene;  (Z)-
Tricos-9-ene Hatóanyag 27519-02-4 248-505-7 0.05
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2.2. Az előállítás típusa

WG - Vízben diszpergálható granulátum

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: hulladékégetőben.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - használati utasítás

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

Zárt térben (pl. istállóban, ólban), lakossági felhasználók felhasználó által, kifejlett házi
legyek (Musca domestica) irtására használható fel.

A termék alkalmazásával egyidejűleg szükséges légylárva-irtást is végezni.

A terméket más hatásmechanizmusú légyirtó szerrel felváltva kell használni.

Ha a használati utasítás szerint végzett kezelés hatástalan, arról kérjük, értesítse a
forgalmazót / engedélytulajdonost.

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Musca domestica-házi légy-kifejlett egyedek (imágók)
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Felhasználási terület
Beltéri

Az AGITA 10 WG az istállózó állattenyésztésben (beleértve a baromfi, sertés,
szarvasmarha tartást, istállókat, állatkezelő és tartó létesítményeket, és egyéb ezekkel
összefüggő épületeket, ahol a legyek irtása szükséges) a kifejlett legyek (imágók)
irtására alkalmas készítmény.
A terméket kizárólag függesztett kartonlapokra kenve lehet alkalmazni.

Az alkalmazás módja(i)
függesztett karton táblákon -

100 g terméket 80 ml vízben kell elkeverni. Az elkevert terméket ecsettel vagy
hengerrel kenjük fel 10 db 20 cm x 30 cm nagyságú kartonlapra. 80-120
négyzetméternyi falfelületre jusson 10 kezelt kartonlap.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

- - - -

Négy hetet is igénybe vehet, míg a termék hatása érvényesül. Amennyiben az irtószer
ismételt alkalmazása szükséges, a két kezelés között legalább 6 hétnek kell eltelnie,
ennél gyakrabban az irtószer nem használható.

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

műanyag (HDPE) flakon 100 g – 5 kg

25 db 20 grammos műanyag (PET/Alu/PET/PE)  nyomtatott többrétegű zacskó, merev 
kartondobozba helyezve.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást.
A termék tiametoxamot tartalmaz, mely a méhekre nézve veszélyes.
Kizárólag zárt térben használható fel.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Alkalmazás előtt a fedetlen élelmiszert és takarmányt el kell távolítani a helyiségből.
Gyermekek és állatok által hozzá nem férhető helyen kell alkalmazni.
A szükséges mennyiségű irtószert keverjük el megfelelő mennyiségű langyos vízben egy erre alkalmas edényben. Legalább a
kikeverendő oldat térfogatának 1/3-ával nagyobb edényt használjunk. Várjuk meg míg a kikevert oldat habzása  megszűnik, mielőtt
felhasználjuk.
A fent leírtak szerint kikevert irtószert ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel a felfüggesztendő kartonlapokra. Csak nem nedvszívó
kartont használjunk.

A kezelt kartonlapokat függesszük fel a legyek gyakori tartózkodási helyeire, (ahol megfigyelhető, hogy a legyek pihennek,
táplálkoznak, pl.: ablakkeretek, mennyezet, falak, ketrecek részei, folyosók, járórácsok).
A kartonlapokat lehetőség szerint úgy kell kihelyezni, hogy ne érje őket víz és ne akadályozzák a takarítást.
A kezelt terület takarítását úgy végezzük, hogy közben az irtószerrel bevont kartonlapokkal ne érintkezzünk és ne érje azokat víz
vagy szennyeződés. Ha ez nem oldható meg, akkor a takarítás előtt távolítsuk el a kihelyezett irtószert.

Ne juttassuk a terméket közvetlenül a kezelendő helyiség felületeire (pl. az épület falaira).

A termék alkalmazásakor viseljen eldobható védőruházatot (pl. papírkötény, papíroverall) annak érdekében, hogy a ruházat ne
szennyeződjön és a mosásakor ne jusson irtószer a csatornarendszerbe.
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A termék használata után a kezet és az esetleg szennyeződött bőrfelületet azonnal le kell mosni.
Azokat a felületeket, ahol az irtószert keveri és ahol a kartonlapokra felhordja azt, takarja le egy eldobható műanyag fóliával, hogy
elkerülje a felületetek szennyeződését.
A felkenéshez használt felszerelést (pl. ecseteket, hengereket) ne mossuk ki használat után. A használt eszközöket ismételt
alkalmazáskor tisztítás nélkül újra felhasználhatjuk. A szennyezett eszközöket mindig a helyi előírásoknak megfelelően kell
ártalmatlanítani (úgy, hogy az irtószer maradványa ne jusson a szennyvízbe).

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

Tájékoztassuk az orvost/elsősegélynyújtót a mérgezést okozó anyagról, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket. Az
érintett személyt vigyük egy jól szellőző szobába vagy friss levegőre és óvjuk meg a kihűléstől.

Belégzés esetén: Az érintett személyt vigyük friss levegőre. Ha a tünetek súlyosbodnak, vagy nem szűnnek, hívjunk orvost.
Bőrrel való érintkezés esetén: a szennyezett bőrfelületet azonnal mossuk le szappannal és bő vízzel, a szennyezett ruházatot és
cipőt távolítsuk el. Ha bőrirritáció lép fel és nem szűnik, forduljunk orvoshoz.
Szembe jutás esetén: A szemet öblítsük ki vízzel néhány percen keresztül. Ha irritáció lép fel és nem szűnik, forduljunk orvoshoz.
Lenyelés esetén: Öblítsük ki a szájat és azonnal forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a termék dobozát vagy címkéjét. Nincs
specifikus ellenszer, tüneti kezelést kell alkalmazni.
Esetleges kiömléskor, ha biztonságosan megoldható, akadályozzuk meg az anyag elfolyását. A termék összegyűjtése után a
területet mossuk fel bő vízzel.

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

A terméket veszélyes anyagok megsemmisítésére kijelölt égetőben kell megsemmisíteni a helyi előírásoknak megfelelően.

A fel nem használt irtószer és maradéka, a szennyezett tárgyak mosóvize és egyéb hulladék anyagok (pl. üres csomagoló anyagok,
elhasznált kartonlapok) ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek
gondoskodni.
Az irtószert és a szennyezett eszközök mosóvizét ne engedjük a csatornába.

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

2 évig eltartható.

Az eredeti csomagolásában tároljuk.

Tartsuk zárva az edényt.

Óvjuk fénytől és nedvességtől.
Tárolási hőmérséklet: 25°C alatt tárolandó.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások
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-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

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

-

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

6. Egyéb információk

A címkén fel kell tüntetni:
Agita® 10 WG légyirtó kenőanyag

Hatóanyaga: 10% tiametoxam + 0,05% cisz-9-trikoz-én (muszkalur)
III. forgalmi kategóriájú irtószer
Engedélytulajdonos: Elanco Animal Health Inc. (Basel, Svájc)
NNK engedélyszám: HU-2019-MA-00233-0000
valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.1., 3., 4. 1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.2.,
4.1.3., 4.1.4, 4.1.5, valamint:
A címkén feltüntetendő továbbá:

A termék a méhekre nézve veszélyes tiametoxamot tartalma miatt.
A rovarokban az adott irtószer hatóanyagával szemben kialakuló ellenállóképességet rezisztenciának nevezzük. A rezisztencia
előfordulásának lehetőségét folyamatosan ellenőrizni kell. A rezisztencia kialakulásának elkerülésére a következő előírásokat kell
alkalmazni:  
Ez a termék még ellenőrzött körülmények között sem használható hosszú távon, folyamatosan házilégy ellen, mert az rezisztencia
kialakulásához vezethet.

A felfüggesztett kartonlapokon történő alkalmazás biztosítja, hogy az épületek egyéb felületein ne képződjön irtószermaradék, mely
aluldozírozáshoz vezethetne. Mindazonáltal, el kell kerülni az AGITA 10 WG kizárólagos és folyamatos használatát, hogy
csökkentsük a rezisztencia kialakulásának esélyét.
Az AGITA 10 WG hatóanyaga a tiametoxam, mely neonokotinoid típusú hatóanyag, más hatásmechanizmussal működik, mint a
piretroidok és a szerves foszforsav-észterek.
A termék az integrált kártevőirtási gyakorlat részeként alkalmazandó, az alkalmazását lehetőség szerint más hatásmechanizmusú
irtószerekkel és nem vegyi módszerekkel kell kiegészíteni (pl. rovarháló, takarítás, a legyek tenyészőhelyének megszüntetése).
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