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4. Engedélyezett ÍeIhasználás(ok)

4'1 A íe|használás leírása

Felhasználás 1_Lakossági íelhasznáókrészére

TerméklÍpu5

Az en g edélyezett Íelhasz nálás
pontos leÍrása! amennyib€n
indokolt
célorgani2mus(ok) (beleénv€
fejlődésj szakaszt is)

Felhasználá5i terület

Az alkalma.ás módja{i)

A íelhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhaszníói kóí

csomaqolási mér€tek és
csomagolóanyaqok

x4' lerméKipus. Rá!.sáó nó szelek {Kánevó el€ Gdekézésle has2náltszelek)

. l ÁwnnÉ- 4 ré'' la'bFr es 4 ep :'Ll. P' ötrlé.Ón' Ó'ym f )e'm d'rd'' / l 
"nÚleoeÍ.k elófotdUl$a es'ellreLó

Mus musculus Íalál és vaÍeret( eoyedék_frei egér

k he]yezhetó méraezett csalé(ek _

ksménekú ánaloheselén 1_2 méleíÉnként10- 25 gíamm ráocsáóinószer (x db

naqynéftkL] ánaLom eselén:1_2 máerénként 20 - 50 qíamm ráqcsálóinó szer (2 do
blokk).

Lakossáoi (nem Íog]alkoii'sszerú]

.10' ileive 20 arammos fáqcsá]ó Íló blokkok triíanyao za6kóbe' paplÍdÓbo2ba
h€lyézve] 24o vaoy 250qlanrm 1Ö]6lom€q!el
. L0'20 il€j!.25gla'mos'ágcklónooloN.o.ÍÚanyaabeÚrdapdp'zo.'"obon
papil dobo.lró helyezve: 400 olamm d tólrneloel
. 10 20, i]€lve 25 qÍammos rá9c5áló nó b].kkok mÚanyaqvódÖÍben:5oogradfi és 1

. r0 20 i eNé 25 !Íámmos láocsáÓ nó bbkkok nÚanyao edényben 5oo !Íamm
tollóÚmeqcel
.10 i|Leve 20 olanrnlos lágcsálóíÓ blo kkok Úijan y ag tokban 

' 
kaítondobozba

lrelyezve] 10 valy 20 olamm lÓ lőIÓmeqqei

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus slőírások

.AnléloézenEabtekkhelyezésee6lt érleoe!ÜkhoqyatápászlallÍ&csálóáÍtaomíó5zÓÍalkalfrazásané]kúlnemoldha6_e
nrtq haléko.y& (pl' meche kus csapda haszná ata kgreúkű eqéíátaloh ÍelszánolásáÍa)'

kból (lészkek. lvukak. @nulási ulák urülék slb ) Vao! a ráoásuk okozÍa kálokból
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kóvelkeÍélhelonk' A jyo'nok Vaoy L á'o.o]'_ot dlcpj;n h"' 'Ulu. aeo n'|/e'' m;..k..n sraoo'odIa/ é é
a keze é$ eínek súéle(abeí véoezzÜk
. VegyÜk száfrilisba' lroqyoennyibén a 

'áocsáÓk 
a él]nt€n herye] szomszédos éFül€letben is je en Va.nak akezelés csak

akkÓÍ lesz hatásos' ha azokÍá a tedlel€kÍe i5 kíer]ed'
r A kezelés meqkezdése €lótl lehelőség sz€r nt minden aíáocsáókszánálaeléíhelólápláékÍoÍástlávrlílsu.kel
.Elsósoóa] alalakmenlén' ó szekÍé.yek alall alrÚloroknÖoÓ a]akílsu^kkiún'etetóheyekel'fureyekbőlaláqcsáók
e]hullásukho2 e eqendij mennyiséqÚ ülós2élt fu dnak Íooyaszlár'
. Lehetósea sreÍ nI hászná]u k o]yan ]núanyao láacsálóeEó ál]onrásl amely€ biztosithaló' hoqv a overmekek. valamlnl a ne n
célszefoe2eIáLalokiaze!]yébvadonéőállálok'lletwahán.eshaszonállarcl)n€lóthes9enelhozzaacsdleLellrerAbokkokát
oÍ''; 'tél-dóáIo1é\balta!á'aloiU'.óo'tJ'ó Pol5ége@esoo_do5lool_nkÓ7"lomá55'aol'oqz'lesé'ol's
. Énn€l hl:jnYaban a csá elleltal]U! pln Í vao' Úanyaq Íálcáka Mjd ezek€l á iaEk mentén he yezzijlik, Véoülboritsunk rájlk
eoy'eay Ietócselepel Vagy más alkalmas íed6 apo( ú9y hooy a 

'áo.sálók 
a csa élkél meqkrz€ftreasék' de ahho; leiékÉlen

szelnélyékgyelnekek,Valaúintanem.élszeíWzeláLatkneÍérhessenekhozzáAblokkokatdÍóiseeÍ(ségéVel.ba7hhe!Ükis'
hoqy auokat a!áqrsáókne huÍco]ják el.
. 4'elP o+vplPl é Jó a rá om _cl3 nip n'Ú \d ell.jl' l...' a? e.o!]d./01 .\iló'_F
cdl-lPl' 'e'élU! k Á/ Flenő'zé'lézlkÓl.'óen 3 ! nanonb smélel'É -ea , rnalel lhel/ezégél aoo'q 

'oly(4!_k' mo "ráqcsaÓk 
'(a 

nra lelecen mea nem su un'|'
. Haakrhelye:e csaléEkíolyanralrsaneíooy akkoÍ Lélesílsonk lÖbb el€lóbelyel' az eoyés e(eóhely€keh kihey€z'A(]lsalélek
ftnny$eael V'szonj ne nÓvel {ik.
.A'nennribenJt'._q(el ó' Ipi]el Ú] maÍadn]| dea Jgcsálók {ovabbla is jel_on Vaníak' helyeu7ukál az i'lószett más]ovao 'ór 'doLP.é|'e1er d'J'"a' ld'"q'l"'o.c| 

'ildaaíoo'dszia9Llán3_5naDoa'\a'h-lót 
^ 

c\-lél|é' \cl ddd'o 'ca'i'l in''éÍq"/J'"l*'o_"h,l"\"'"ooold
. A tezé]é9' a lásLsaÓl elszdpoÍodásánal n €lle(élolfuoE'én.2_6 helet veírel igénybe Amennyib€n a lágcsálóállaom 6 halaall
he ! tsö|ten íordUlrUnl' [áíevÓlno sla|emlr€'h_.7
' Á kezelég ulán. dé le9kés6bb 6 hél múlvá, az eleliájlonrásokal qyújlsÚk ós52e' ár 6eléae*n kiszóiódoll ósze.t (ala.itsuk Íe]'

4.1.2 FeIhasználásra vonatkozó speciÍikus kockázatcsokkentö intézkedések

4-1.3 A Íelhasználás soíán valószínűsíthető közvetlen vaoy kaizvetett hatások részleteil az
elsős€gély-nyújtási eÍóirások és a környezet védelmét céizó óvintézkédések

4.1.4 A Íelhasznáástól Íügqően a teÍmék és csomagolása biztonságos ártalmatlanÍtására
vonatkozó előírások

4'1.5Áíelhasználástól Íüggóen a termék tárolási íeltételei és eltarthatósági idejé szokásos
tároIási Íeltételek mellett

,ee*leqÚlv''e']élyésdrásooldqo' .'é'9e'@
tsvoil&ldiP/eles Joo1epL zI 'ltdo sa]oró: Az e" Ullot('ds' -áolelPrel 

'édókeíl|.jbén 
, ÍoT 1 ",r."yJ,".!r"4de!\lovább réc'LÓb"be.'elnésosg/{sonoz'ale7á'1

4'2 A felhasználás leírása

Felhaszná:á5 2 - FoglalkozásszeÍű f€lhasználók részér€

]r4 lehéldípus _ RálcsálóÍtó szelek (KáneVó elen védekezésre llasználrszelek)
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Az engedélyézett felhasználás
pontos leírása, amennyiben

célorganizmus(ok) (b€leértve a
Í€jlődésiszakaszt is)

Felhasználásitérület

Az alkalmazás módja(i)

A felhasználás méÍléke és
9yakorisáqa

csomagolási méretek és
csomagolóányagok

4.2'1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

' 
smá'él L é1aIor esPlen l.2 n'-lE'Ll re.' 1o 25 o'f m t.oc_á|ó'io !zé' (l do

brotk)
nagymérlékÚ ánalomeselén] 1.2 mételenként 20 _5o qranm lágcsálóiitó szeÍ (2db

irmÁ'..J.]-_ oÍ e+.pn I.lmere'Fr.é' l3l r.á ' 'aq(sáÓlDs..' (I dbb'o'L'
l"ovmé1ó^Ü a'kon e '-'Pn' ]. ' 

'é'e'e' 
le l7óaha' i;l_atinoy"' ,:onro*l

Fog]alkozá9sz ell] 
'ellras 

z náló

. 10, lllelve 20 orammos lágcsáló Í(ó blokkok müanyao za.skóban' papÍdobozba
helyezve: 24o Vaoy 250 gÍafrú lÖ tólóneEqeJ.l0'20''FF- oíÍ-s'd |Éó-o rc olollo. _doTaobpvo
pap l dobozba helyprve: 400 olmm lilllÖLomencel-'Ó 2a:lp\eb noTrcslajL'JÓiíobo o! r'dr)ao!od.'Fl )oog'árÍ e. -o

' 'o zo ' 
4vö 2l a'q' "Ól'dgrsá|orc olollo' 1Ud' rdo ódán/oP 

'ooq'ár_
. 

'o' 
ilF\.20g da-05lao.'Jol'o olo' o\ n \á-,lJo lorbdn 

^á_o'dobo1bahélyezve' 10 vaqy 20 qrdmm lÖló]omeooP.'l0'20' ll.l." 25 otdTmos |á9L á&lobo_ ohtd onoobo7b"n lo tag/ l l'5 _9
lÓkólómero_.
.35 o granimos láocsálóÍlÓ blokkok múeyao vodoúen 1o'olo ka közÖll

ldhelyezhelő mérqe2et.salélek _
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. Az i/lás frelkezdése elót]náegeliik lroqy az adotlteÍolercn a csáláek haúanyáqa (bÍodÍakumj elleniÍez szlencia vesrélye
Í4nnál_e' A tezi.zlenda kla akÚ]ásáÓak meo€ ózése éldekébeh]avasot a kÜö^bó2ó halóanyaoú készÍmények 

'e 
vá Ná lóíén''

. A csalelek khelyezése eLőn bhetóseq szeÍ nlminden más láplá ékJorást távolílsunk el'

. A le| nék l1as á]a(a kÓzll€n vÉeliÜnk 
'nellelelő 

védelnet nyújló ÉU n]nőség(anúsnvá}]yal lendelkezó védókeszLyű''
.AÍáqcsálóÍtób|okkotaeÍéá.éÍászo]qáÓszeÍerehybenhélyézziikazea€l€káltal átogatotthéyekÍé arok VorulásiúljaIa
il€lv€ lelIélelezet bÚlrlhély'k kózelébe Gondoskodjunk & elétóá o nások stab l óq.itéséíól'
. A Íáqcsáónú szeÍ kihelyézéséle s.olqíló szeElvényelél' a 38/2003 lMl' 7.) EszcsNl.FVlú.(wM eolal(es endélel8.srámú
me éklelé|ek n]eqlelelÖen- íe]Únójelzésselkelle]lán é5 azoko. lel kell t0nletni: a lágcsálóíÓ szeÍ nevél' lralóanyaqát'
ellenszeÍél' vala'niÓl a, alka]mfuó nevá'.Í'ná és € eÍo.számát'
. Az €leldhelvelel l€rdeIben nápÓnia, !lana 3.4 naponla ellenólz2ük és áz effogyasz(o(csalé(kelpólojuk. A s2énnyézetl Vaqy
' e'esres Isalétret cse.e'iLL l ' A/ Pllé_ó'leí e)l _o'p.dP' lF.n e ln é'elJÜl meo
t Ha a k helyezett csaléIek lolyamabsan elíoqy. akkor lé€silsÚnktöbb eleIólrélyet.4 eoyes eElóhelyekeí k heyezel( csaélek
mennyiséoét Viszont ne fuveliúk
.Amennylren3rsaét!e|é]ntere.Ü]maÍ1dnaldeaoglsálóklo!ábbÍaisjelenVannaklre]yezrijká(@nószértlnáshÓVa
!Á'e'd\'d's;llÓlJ'óMváslé'lPlelen'"'''mJllo'do''áol .p-grlds' ololralesu@ ..5ndpoclJd o'o
. lÓdokolallaulne hásznájuk acsaláketÍo]yanEtos k hetezéssel Á készímény alka maz ásál kÍVán alos irle! Íá 1 kinevóiíás i
ÍehdszeÍ (lPlLinPc) egyideiÚ bewzeúsével Összekólni
. Alészilm€ny alkdlhazasava] d eselel.ldbbseqeb€n 2.6 hél aIaü relieslÁocsálónénl€sség éÍh€ló él Aúennyiben a rágcsálók
á'blrd_. to P da' ' 'aoa./a''ólo'ajelen\öo o.ó '.lf'l'le'ilFn Psas7üLseo.. I l./{eoésekel'''Ps tÁll'P _|'
ÁLe7e|Á'UiÍLe'óúá]|onBo_d'qy'ts'lo's'e'Jer.lpoesql\/olóÓoll'ío\7e.lál€'BLt.el

4.2'2 Felhasználásra vonatkozó speciÍikus kockázatcsökkentő intézkedés€k

4.2.3 A felhasznáIás során valószÍnűsíthető ki'zvetlen vagy közvetett hatások Íészletei, az
elsősegély-nyújtási előÍások és á környezet védelmét célzó óvintézkedések

4.2.4 A Íelhasználásiól fiiggően a teÍmék és csomagolása biztonságos ártalmatlanÍtásáÍa
Vonatkozó előírások

4.2.5 A Íelhasználástól íüggóen a teÍmék tárolási Íeltételei és eltanhatósági ideie szokásos
tárolási íeItételek mellett

. !07e!ész+s:gr Je)zélyésJ' ;'o l'olos fu'uL zé:e. meoe ó':sF eloeiébeí 1? 4-nó'a*E o;lÜz;Fo; DIn-i
LPllá l'ere é5 ÍÍdí e psnu l ]lq!sálr| e táVo tásárÖl'Aloalakozássreloié]hsznáókaehullonáq.sáóklelemeifukv*zélyes
lrÚlladékkénl 1őíén6 megsemmjsÍésélóla 93/2oo1 (Vl' 15')Ko'm' rendelet€li'ííijs szer ft kóte esek qondoskodni'

5. Meta sPc Íelhasználására vonatkozó

5.].. Használati utasítások

általános iránymutatások
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ne célszeryezet ál!alok elpuszlÍlásáÍa használni!
A: etedál]onások helyél ú9y kellkjelÖ n, hoqy a csalétekhé2 sem aoyelrekek s.Ú a nem cé]sz€dezBt ii]labk ne léhessenek
hozzá' A kévlmmy délqezó az efrlósijkÍe és a mad aka. A kuÍya, macska, sefus és mindm eqyéb boado!ó és/váqy dögevó
d]al 

'néÍgézódhel 
ha Á rágcsálóÍló gzend elpÚsz( l valy egyengLlk eoerelVaqy palkányleliooyas?la'

A bólÍelValó éÍintkezés kerÜlendó KllrélyezégUláín\€€!'szappan.sVlz7€laLaposek€?elkeümósni'AhaslnáálkÓ2benen.l'
r!! é. dohijnyo.nl rem szalrá.l'
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5.2. Kockázatcaökkentő intézkedésék

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hátások részlet€s leírása, az elsősegélynyújtási
elóírások és a kórnyezewédelmi óvintézkedések

5.4' A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanÍtására vonatkozó előírások

5'5. A termék táÍolási leltételea és eltarthatósági ideie szokásG táÍolási léltételek mellett

Eleod. rán csonrag0lá6ban' ]letékooneldÖ olzáJ(' íény{ó ós hólólvéde(' száJaz rLjVl5s íaoyne1les'jóls2ejlézó heyen LiÍoNá a
lyárlásól 9zimíva 2 éMg hasznáhaó lel (A ayláÚlás ldejél a. eoyedi csomáqolásoko lel kell (rlan!)

6. Egyéb inÍormációk

váoy annak oyanqa eselen a7onn.l oív6ho1 kell íoló!h' és a cirnlél az

.Leiyclósesélénazonnaíoldu'onoNoshozésmllssad]g!aleíIékdobÓZálcimké]éllaqybltonsáqiadá apiát

.HijJrnaIás csak a oÍvos kiiéiezgt ulóílésá'a lÓílénh€L

.A száiueqet Ób]ítse k vízze]'

.E5zmél€t]en személyn€k semmit n€ adjon szó]Ón ál'

.Veoy€ le a szennyer.ll ÍUlrát ós a(ovábbi haszíá'al e 
'Jn 

úossa ki'
.ó oon bó s7Jppanos v'7P{ nossa le
.Panas. i'lenll€z6.k0rioúJl@ szaloMslDz-

.A szedel l.rca nyitvá és néhány p€tce. keÍes7Ül bó vizrel' óvalo9an Ób]ils€ h.

.Ha a slehben koÍÍat enc$ vfu. 4t lávolí|sa e] é3 loty'assá a sz.m további óDl(ésé('

.Panasl jélenúezésekor íoldU lon srBloÍWs11or'

A készílúény véíalvaíásoálló hatanyagol' b.odÍak!íEt laíalúáz. A agcsálóiíó sleÍ lenyelBél kÖ@Úen csr]óc.hel a
véralváds képesso és belsó wÍzés ]e|enlkézhet
A Íre'lezéíerpo.ició ésá lun lekiele ke.áse kó.ón akí' lóbb naois enolheÍ
A lGsr ímEn}.r lenyeló fréíoezen eMl ásako. afrennyiben a je|lemz ó tÜneletét (F l oívéízé s il]Wé Íz és vé ÍkÖp és, véÍes vizele i
hosszább re.ólvádási dó, nagy ki1éÍjé(,]é9Ú Valy tÓbb haeÍElonra, h nelen lelépó szokalan v$elál]s íájdalom) ésrléli,.djon Kl_
ülÚi Hr Ém észlelhe(ó véízés' ákkoÍ a mdqe?en e%lá3aJ@l és az exnoziciól kówÚ .a'72 ó6 ehélléwl a Í'o'cmbin dól
(!NR) tréo k€lt n'é'ni' Ha a a'olíombin jdr énéke >4' a hérQeze(nék Írllavénásan K1_Mlamint kel] adni' A ke?elés lijbbszrii
meq snrA]éséÍe s szokséq l€hél
ElLenszae' K1_viLMin (A kezelés haláGá!á labotalótiÚmi móds.eíe] ellenróíiti szl]k!éo*.)

A kazeés Ulán az etelóhelyekel szÜntessÜk E0' GyÚ]BükÓssze a íEomaíadl ]'lÓsze( Valam nl. ráacsá]Ó nÓ szerelvenyekét
.satélekállonú$kal. GÓnd6kodjLnk á. 6elleq6eí klszótÓdo( ÍlószeÍ lellák&ilásáÍ'jl' A2 gédé,li céljála ielrem hasznáhdó'
lrl lladékka !áil Ílósze( Veszel'cs hllladékkéfi kel]kere]n]é' Vesró]y!s lrl Iládék álvev5 he yre _ p|. h!lladékUcV&- k.llleadn'
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A ctnkéíélúal b al'nazu $
oeba oeg6.h pÜaÍircs eqáiíó blold(
Feú!lá;ió: Í.fi.*nát&.a ló5z. lo, 20, :|5' íl.(w 35 grore íágsáló'íó br'kt'
Mirősílésé lll' loÍgalmázási kalécó ájú l.r&zel
Hdóanyala' 0'o05Aí bld]ilákun
A 

',ioÉjJdnó 
sud l@'.nú 

'ánveool 
(déMlófuú5fto&) laíaxnd' árev *q''l m.!el67 a ké*ilhaÍry Éled.n embéí

Enqedélyes é5 oya(ó: oetla FÍéyba! onbH (Némeloíszág)
oÍH engedélyszá'n: Hu-2o1'MA-144ol3l-0o0o
val4lini ietén dolutr'.nlln alál'bi Donl!.i aÍéh35lnáÍó'k& fualvényében]
.lakossáoile hsz.álók részé6 3 ' 
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- lÓllálkozi6.u e|Ú í€l|EsznáJók niszéÉj 3., 4'2. (kivé€ á ki'ydéík és c$ma!o{'myáqok. vűld*ozó ra5z), 5'1', 5.2.. 5'3.t

2017.Ot31 ALKALMAá$ EL(ÍnÁs



A 9010_1/2o17'KoRTAP számú határozat 2' szálnú mellékléte

összetewő cAs_s2ám Funkcló

E

{'Pi!l
dg

E

2'5olo btodlfakum,r 56073-10-o ható!nyag o,oo5
0,5o/o dénatónium_
benzoát 3734-33-6 keserű ízanyaq 0,001

40-50% 1,2-propándiol 57-55-f' oldószer 0,080 - 0,100
20-30o/ö trietanolamin 102"7 r-6 emu|geálószer 0,040 - 0,060
1-10Vo dietanolamln 1ÍÍ-42-2 emulgeálószér 0,002 - 0,020

talkum vlv6ényag 2,200
2 fenoxietanol x22-99 6 tartósÍtószer o,160
3-jód-2-proplnll_butalkarbamát
(IPBC) 55406-53-6 tartósÍtószeí 0r040

Rhodamln B színezék 0,0085
pargífin viasz BOO2-7 4'? VlVőánya9 35,000
Vaníl]a aroma 121"32-4 csalétek 0,02o
szacharóz 57-50-1 csalétek 10,000
búza (darált, aprított vagy
eqész formában) csaIétek 52,3715

össresen
10Oo/o

*Gyártja: Peltar lnternational Ltd' (telephely: (olin, cseh Ka'.társasá8)
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