
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Agita 10 WG légyirtó kenőanyag 

  2. Gyártja: Kwizda GmbH. (Leobendorf, Ausztria) 

  3. Forgalomba hozza: Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách Imre u. 13-14.  

  4. Engedély száma: 17669-5/2017/KJFFO 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 10% tiametoxam + 0,05% trikozén 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárga színű szemcsés, jellegzetes szagú granulátum. Hatását a házi legyekre 

gyomorméregként fejti ki. Biztonságát a hozzá adott keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

100, 250, 400 és 1000 grammos töltési tömeggel műanyag dobozban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és nedvességtől mentes, jól szellőzetett helyen 

tárolva a gyártástól számítva 5 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben (pl. istállóban, ólban) házi legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

11.1. 100 gramm töltőtömegű készítmény dobozán 

A készítmény felkenéssel használható fel. 

Öntsünk a doboz tartalmához 65 ml langyos vizet, jól keverjük el, majd várjunk kb. 30 

percig, hogy a részecskék teljesen feloldódjanak. 

A híg pépből lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek 

kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, 

tartóoszlopokra), olyan magasságban, hogy a haszonállatok ne érhessék el.  

100 m
2
 alapterületen kb. 1 m

2
 felület kezelése szükséges, azaz egy-egy istállóban legalább 

20 db (10x30 cm nagyságú) csíkokat létesítsünk. 

A készítmény kb. 40 m
2

 alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő. 

A felhígított készítményt még aznap fel kell használni!  

A készítmény 4-6 héten keresztül a házi legyek folyamatos elölését biztosítja. A legyek 

elpusztulása a mérgezett csalétek elfogyasztása után csak 1-2 óra múlva észlelhető. 

Ha a felkent, illetve felpermetezett felület szennyeződik, porosodik a kezelést célszerű 

megismételni. 

11.2. 250 gramm töltőtömegű készítmény dobozán 

A készítmény felkenéssel használható fel. 

Öntsünk a doboz tartalmához 160 ml langyos vizet, jól keverjük el, majd várjunk kb. 30 

percig, hogy a részecskék teljesen feloldódjanak. 

A híg pépből lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek 

kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, 

tartóoszlopokra), olyan magasságban, hogy a haszonállatok ne érhessék el.  

100 m
2
 alapterületen kb. 1 m

2
 felület kezelése szükséges, azaz egy-egy istállóban legalább 

20 db (10x30 cm nagyságú) csíkokat létesítsünk. 
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A készítmény kb. 100 m
2

 alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő. 

A felhígított készítményt még aznap fel kell használni!  

A készítmény 4-6 héten keresztül a házi legyek folyamatos elölését biztosítja. A legyek 

elpusztulása a mérgezett csalétek elfogyasztása után csak 1-2 óra múlva észlelhető. 

Ha a felkent, illetve felpermetezett felület szennyeződik, porosodik a kezelést célszerű 

megismételni. 

11.3. 400 gramm töltőtömegű készítmény dobozán 

A készítmény felkenéssel használható fel. 

Öntsünk a doboz tartalmához 260 ml langyos vizet, jól keverjük el, majd várjunk kb. 30 

percig, hogy a részecskék teljesen feloldódjanak. 

A híg pépből lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek 

kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, 

tartóoszlopokra), olyan magasságban, hogy a haszonállatok ne érhessék el.  

100 m
2
 alapterületen kb. 1 m

2
 felület kezelése szükséges, azaz egy-egy istállóban legalább 

20 db (10x30 cm nagyságú) csíkokat létesítsünk. 

A készítmény kb. 160 m
2

 alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő. 

A felhígított készítményt még aznap fel kell használni!  

A készítmény 4-6 héten keresztül a házi legyek folyamatos elölését biztosítja. A legyek 

elpusztulása a mérgezett csalétek elfogyasztása után csak 1-2 óra múlva észlelhető. 

Ha a felkent, illetve felpermetezett felület szennyeződik, porosodik a kezelést célszerű 

megismételni. 

11.4. 1000 gramm töltőtömegű készítmény dobozán 

A készítmény felkenéssel használható fel. 

Öntsünk a doboz tartalmához 650 ml langyos vizet, jól keverjük el, majd várjunk kb. 30 

percig, hogy a részecskék teljesen feloldódjanak. 

A híg pépből lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek 

kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, 

tartóoszlopokra), olyan magasságban, hogy a haszonállatok ne érhessék el.  

100 m
2
 alapterületen kb. 1 m

2
 felület kezelése szükséges, azaz egy-egy istállóban legalább 

20 db (10x30 cm nagyságú) csíkokat létesítsünk. 

A készítmény kb. 400 m
2

 alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő. 

A felhígított készítményt még aznap fel kell használni!  

A készítmény 4-6 héten keresztül a házi legyek folyamatos elölését biztosítja. A legyek 

elpusztulása a mérgezett csalétek elfogyasztása után csak 1-2 óra múlva észlelhető. 

Ha a felkent, illetve felpermetezett felület szennyeződik, porosodik a kezelést célszerű 

megismételni. 

12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint  

Aquatic Chronic 1 H410 

Címkézés:  

 
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
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P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: égetőüzemben.  

13. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem 

férhető helyen tárolandó. Úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat 

ne férhessen hozzá. Alkalmazása után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni!  

14. Címkefelirat: 

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. 12. és 13. pontját. 

15. Szakvélemény száma: 17375-2/2017/KJFFO 


