
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Dimilin 25 WP légylárvairtó szer 

  2. Gyártja: Arysta LifeScience Netherlands B.V. (Amszterdam, Hollandia) 

Kiszereli: 10 gr-os kiszerés esetében: Chemark Kft. 8182 Peremarton, Peremarton – gyártelep  

  3. Forgalomba hozza: Arysta LifeScience Magyarország Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 66. 

  4. Engedély száma: 35491-5/2017KJFFO 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 25% diflubenzuron 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, vízben oldható, permetezhető poranyag. Hatását a légylárvára gyomorméregként fejti 

ki, a kitinképződést gátolja. 

  8. Csomagolás: 

- 10 grammos töltőtömeggel, polietilénnel bélelt papírtasakban,  

- 0,5 és 5 kg-os töltőtömeggel kartondobozba helyezett papírzacskóban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, hűvös, száraz, fénytől védett helyen 2 évig tárolható.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Állati trágyában tenyésző legyek pl. házi légy (Musca domestica), csillárlegyek (Fannia 

canicularis) és szuronyos istállólegyek (Stomoxis calcitrans) lárváinak fejlődését gátolja. 

11. Használati utasítás: 

a Dimilin 25 WP-ből vízzel permetlevet kell készíteni és azzal a trágya felületét kell kezelni. 

A falszögletekre, résekre és repedésekre különös gondot kell fordítani. 

A hígítási arányt a haszonállatok figyelembevételével kell megválasztani: 

– Baromfiólban: 20 gramm Dimilin 25 WP-t keverjünk össze 2-5 liter vízzel. Az elkészített 

permetlé 10 m
2
 trágya kezelésére elegendő. 

– Szarvasmarha istállóban:  

- nyitott istálló esetén: 40 gramm Dimilin 25 WP-t keverjünk össze 2-5 liter vízzel; 

- zárt istálló esetén: 20-40 gramm Dimilin 25 WP-t keverjünk össze 2-5 liter vízzel. 

Az elkészített permetlé átlagosan 10 m
2
 trágya kezelésére elegendő. 

– Sertésólban: 20 gramm Dimilin 25 WP-t keverjünk össze 2 liter vízzel. 

Az elkészített permetlé átlagosan 10 m
2
 trágya kezelésére elegendő. 

A kezeléseket a légyszezonban 4-6 hetenként meg kell ismételni. 

Mivel a Dimilin 25 WP kizárólag a légylárvákra hat, a kifejlett legyek elpusztítása érdekében 

mérgezett csalétek felkenésével, hidegködképzéssel vagy permetezéssel imágóirtást is célszerű 

végezni. 

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

Acute Tox. 4 H332 

Eye Irritation 2 H319 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 
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Címkézés: 

  
Figyelem! 

Figyelmeztető mondatok:  

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

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

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök belélegzését. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P304+P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és 

olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén 

forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 

tartani a használati utasítás előírásait. 

13. Figyelmeztetés: 

Élelmiszerektől, takarmánytól elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Ügyeljünk arra, hogy a permetet ne lélegezzük be, ne kerüljön a szembe és a bőrre. Munkavégzés 

után, vagy szennyeződéskor meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. Lenyeléskor orvoshoz kell 

fordulni! 

14. Címkefelirat: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.,12. és 13 pontokat. 

15. Szakvélemény száma: 34290-2/2017/KJFFO 


