
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

FLY TRAP csalogatószer és légycsapdaTermék neve:

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0028440-0000

Engedélyszám: HU-2022-SN-19-00386-0000
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

FLY TRAP csalogatószer és légycsapda

Légy csalétek

Légycsapda

Fly Bag

Fly Bait

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Denka REGISTRATIONS bv

Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Hollandia

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2022-SN-19-00386-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0028440-0000

Az engedélyezés dátuma 14/04/2022

Az engedély léjáratának
dátuma 03/12/2031

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Pelsis Belgium NV

A gyártó címe

Gyártási helyek

Industrieweg 15. 2880 Bornem Belgium

Industrieweg 15. 2880 Bornem Belgium
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A gyártó neve Denka International B.V.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Gildeweg 37 3771 NB Barneveld Hollandia

Hanzeweg 1. 3771 NG Barneveld Hollandia

A gyártó neve Agrisense Industrial Monitoring

A gyártó címe

Gyártási helyek

Unit 1-4 Treforest Industrial Estate, Taffs Mead Road CF37 5SU Pontypridd Egyesült
Királyság

Unit 1-4 Treforest Industrial Estate, Taffs Mead Road CF37 5SU Pontypridd Egyesült
Királyság

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve Schaffelaarbos B.V.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Industrieweg 20. 3771 MD Barneveld Hollandia

Industrieweg 20. 3771 MD Barneveld Hollandia

Hatóanyag 2328 - Powdered egg

A gyártó neve Algist Bruggeman

A gyártó címe

Gyártási helyek

Langerbruggekaai 37. 9000 Gent Belgium

Langerbruggekaai 37. 9000 Gent Belgium

Hatóanyag 2329 - Saccharomyces cerevisiae (yeast)

2. A termék összetétele és a formuláció típusa
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2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

Powdered egg Hatóanyag 59,8

Saccharomyces
cerevisiae (yeast) Hatóanyag 68876-77-7 25

2.2. Az előállítás típusa

WP - Nedvesíthető por

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Gyermekektől elzárva tartandó.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - 1. felhasználás - szakképzet és lakossági felhasználás - legyek ellen

Terméktípus
19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

csalogatószer.Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Musca domestica
Közhasználatú név: Házi légy
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: Calliphoridae:
Közhasználatú név: fémeslégyfélék (blow flies)
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
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Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

Kültéren kertben, állattenyésztésre használt helyiségek körül, komposzthalmok körül,
hulladéklerakók körül. Beltéren kizárólag jól szellőző állattenyésztésre használt
helyiségekben.

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Csalétek alkalmazása
Részletes leírás:
A terméket tartalmazó csapdát megfelelő mennyiségű vízzel fel kell tölteni.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: 30 g csalogatószerhez 900 ml vizet kell adni. 50 g csalogatószerhez
1500 ml vizet kell adni.
Hígítás (%):
A kezelések száma és időzítése:

Adagolás: 30 g termék / 900 ml víz vagy 50 g termék / 1500 ml víz
A termék a csapda kihelyezése után 2-5 órával kezdi el vonzani a legyeket, és 4 hétig
vagy addig marad aktív, amíg a csapda nem telítődik elpusztult legyekkel. 

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok 30 g vagy 50 g csalétek vízben oldódó tasakokba csomagolva, amelyek külső

csomagolása:
- Előre betöltött csapdák 30 g vagy 50 g csalétket tartalmazó eldobható műanyag
zacskó vagy újrafelhasználható műanyag palack). Az előre betöltött csapdák külön-
külön vagy kartondobozba csomagolva -> 1 - 100 csapda / doboz.
- Az újratölthető csomagolások a következőket tartalmazzák:
30 g (1x30 g)

50 g (1x50 g)
60 g (2x30 g)
90 g (3x30 g)
100 g (2x50 g)
150 g (5x30 g vagy 3x50 g)
300 g (10x30 g vagy 6x50 g)
600 g (20x30 g vagy 12x50 g)
1,2 kg (40x30 g vagy 24x50 g)
2,4 kg (80x30 g vagy 48x50 g)
4,8 kg (160x30 g vagy 96x50 g)
Karton dobozokba, műanyag (HDPE vagy PP) vödrökbe csomagolva.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Lásd az általános használati utasítást.
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4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az általános használati utasítást.

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

Lásd az általános használati utasítást.

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

Lásd az általános használati utasítást.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások
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Előre betöltött eldobható tasakok:
1. Vágja le a műanyagot a kupak tetején a szaggatott vonal mentén.
2. Húzza ki a kupakot, és erősítse fel a zsinórt.
3. Adjon hozzá vizet a tasakon feltüntetett töltésvonalig (ügyeljen arra, hogy a csapda ne száradjon ki).
4. Akassza ki a csapdát olyan helyre, ahol a legyek problémát jelentenek.
5. Amikor a tasak megtelik, zárja be a kupakot.
6. Dobja ki a csapdát a szemétbe.

Előre betöltött újrafelhasználható palack és újratölthető csomagolás:
1. A fedél lehúzásával nyissa ki a csapdát.
2. Adjon hozzá vizet a jelzett töltésvonalig (ügyeljen arra, hogy a csapda ne száradjon ki), és akassza ki a csapdát olyan helyre, ahol
a legyek problémát jelentenek.
3. Amikor a csapda megtelik, zárja be a kupakot. Nyissa ki a fedelet és ürítse ki a tartalmát a szemetesbe. A csapda, külön kapható
új tasakkal, újrafelhasználható.

A csapdák kihelyezése
1. Az időjárási körülmények befolyásolják a legyek aktivitását és a csapdák hatékonyságát. Meleg időjárási körülmények között a
csapdákat fákra és bokrokra helyezze ki. Hűvösebb hőmérséklet esetén a legyek a melegebb területeken lesznek aktívabbak, ezért
a csapdákat a napra kell kifüggeszteni. A legyek aktivitása csökken vagy megszűnik, ha a hőmérséklet 15°C alá esik. Ügyeljen arra,
hogy a csapda ne száradjon ki.
2. A csapdákat kültéren olyan területeken kell elhelyezni, ahol a legyek problémát jelentenek, vagy olyan pajták körül, ahol van némi
légmozgás. Kerülje az erősen szeles területeket.
3. A leghatékonyabb elhelyezés meghatározása érdekében a csapdákat helyezze különböző helyekre és magasságokba. A csapdák
2-5 óra elteltével kezdik kifejteni a hatásukat.
A csapdák jól szellőző istállókban is használhatók.
A hatástartósság az időjárási viszonyoktól függ, amelyek befolyásolhatják a legyek aktivitását. 
A csapda akkor a leghatékonyabb, amikor a napi hőmérséklet 15°C felett van, mivel a legyek ekkor a legaktívabbak. Az időjárástól
függően ez jellemzően április és október közé esik. Amint a csapda megtelt elpusztult legyekkel, a csapda vagy a csalogatószer
kicserélhető vagy eltávolítható.  

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Gyermekek a terméket nem használhatják.
Óvintézkedések a biztonságos kezelés érdekében:
- biztosítsa a jó szellőzését a termék használata közben;
- a termék használata során ne egyen, igyon vagy dohányozzon. A termék kezelését követően mindig mosson kezet szappanos
vízzel.
Kihelyezés előtt győződjön meg róla, hogy a csapda sértetlen, tartalma nem fog szivárogni.

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

Elsősegély-intézkedések:

Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
lélegezni. Tünetek jelentkezése esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.
Bőrrel érintkezve: lemosás bő vízzel. Tünetek jelentkezése esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.
Szembe kerülve: elővigyázatosságként óvatos szemöblítés szükséges. Tünetek jelentkezése esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.
Lenyelést követően: Tünetek jelentkezése esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.
TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80 20 11 99).
Intézkedés véletlen kiömlés esetén

A száraz por kiömlése esetén gyűjtse össze szárazon (akár seprűvel, vagy porszívóval). A vízben oldott terméket itassa fel
nedvszívó anyaggal. Az összegyűjtött terméket helyezze hulladéktárolóba! Az érintett területen takarítson fel! Szellőztesse ki a
helyiséget, ahol a termék kiömlött. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A termék összegyűjtése közben ajánlott
védőkesztyűt használni.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú csalogatószert 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.
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5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Az eredeti zárt csomagolásban száraz, hűvös (35 °C alatti), jól szellőző helyen, a közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől
védve tárolandó. 
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól és termésnövelő készítményektől távol tartandó.

Szavatossági idő: 3 év.

6. Egyéb információk

szakvélemény száma: 19090-7/2022/KBKHF
A címkefelirat tartalmazza: 
FLY TRAP csalogatószer és légycsapda

Hatóanyaga: 59,8% élesztő + 25% porított tojás

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú csalogatószer
Engedélytulajdonos: Denka Registrations B.V. (Barneveld, Hollandia) 
Engedélyszám: HU-2022-SN-19-00386-0000
Valamint a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:
2.2, 3.1, 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. megfelelő részei.
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