
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Dimilin 25 WP légylárvairtó szer 

  2. Gyártja: UPL Europe Ltd., (Warrington, Egyesült Királyság) 

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

  3. Forgalomba hozza: UPL Hungary Kft., 1138 Budapest, Tomori u. 34. 

  4. Engedély száma: 8033-4/2021/JIF  

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 25% diflubenzuron 

  7. Csomagolás: 

- 10 grammos töltőtömeggel, polietilénnel bélelt papírtasakban,  

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

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

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

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. 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. 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

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

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

10. 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. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

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! 
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12. Címkefelirat: 

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

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-

rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket. 

13. Biocid szakvélemény száma: 8033-2/2021/JIF 


