
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

FOVAL HANGYAIRTÓ GÉLTermék neve:
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

FOVAL HANGYAIRTÓ GÉL

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
ADAMA Agriculture España S.A.

Príncipe de Vergara 110-5 28002 MADRID Spanyolország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2020-MA-18-00291-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0011142-0000

Az engedélyezés dátuma 08/10/2020

Az engedély léjáratának
dátuma 05/04/2023

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Adama Celsius, B.V. Amsterdam (NL), Adama Group

A gyártó címe

Gyártási helyek

Spitalstrasse, 5 8200 Schaffhausen Svájc

MILVA S.A., San Galderic 23 08395 San Pol de Mar, Barcelona Spanyolország

Commercial Quimica Massò, S.A., P.I. San Pere Molanta, Avda. del Cadì 7-14 08799
Olerdola, Barcelona Spanyolország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Bayer Cropscience AG

A gyártó címe

Gyártási helyek

16 rue Jean-Marie Leclair 90106 Lyon Cedex Franciaország

Industrial Operations, Alfred-Nobel-Stasse 50 40789 Monheim Németország

Hatóanyag 37 - Imidakloprid

A gyártó neve ADAMA AGRICULTURE ESPANA, S.A.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Calle Méndez Álvaro, 20 -5 28045 Madrid Spanyolország

Adama Makhteshim Ltd., Neot-Hovav Eco-Industrial Park 84100 Beer Sheva Izrael

Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd, 39 Wenfeng Road 225009 Yangzhou Kína

Hatóanyag 37 - Imidakloprid

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

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

Imidakloprid
(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-
yl) methyl]-N-
nitroimidazolidin-2-imine

Hatóanyag 138261-41-3 428-040-8 0,01

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
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Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Gyermekektől elzárva tartandó.

Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Csalétekállomásként alkalmazott zselés csalétek

Terméktípus
18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

az alábbiakban említett célrovarok (kifejlett állatok) ellen használatos rovarirtó szer
Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Lasius niger
Közhasználatú név: Garden ant
Fejlődési szakasz: kifejlett állatok

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

Beltérben. Lakó- és kereskedelmi épületekben. Épületek környezetében. Kültérben.
Teraszok és kövezett felületek

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Csalétek alkalmazása
Részletes leírás:
Zárt alkalmazás csalétekállomásonként

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: 5 g (1 csalétekállomás) / 22 m² (vagy 1 csalétekállomás/helyiség),
12 m²-enként használjon 1 csalétekállomást az adott hangyaboly közelében (a
hangyaboly aktivitási területe feltételezhetően 12 m²)
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
Az alkalmazás gyakorisága: 14 nap elteltével, ha a fertőzés továbbra is fennáll, cserélje
ki a csapdákat.
A kezelés gyakorisága: a fertőzés megszűnése után három hónappal a kezelés
megismételhető.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Foglalkozásszerű felhasználó

Lakossági (nem foglalkozásszerű)
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Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

5 gramm zselés csalétket tartalmazó, HIPE anyagú csalétekállomás

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

lásd az Általános használati utasítást

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
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5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Óvja a csalétekállomást a napfénytől és az esőtől.
A termék használata előtt körültekintően olvassa el a címkén feltüntetett szöveget.
Távolítsa el a közelben található minden esetleges alternatív élelmiszerforrást.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A csalétekállomást nem szabad felnyitni és kézzel megfogni.
Soha ne dugja át az ujját a csalétekállomás lyukain.
Méhekre veszélyes.
A kültérben használt biocid terméket közvetlenül a hangyabolyon alkalmazza. Alkalmas módon – például virágcseréppel vagy
téglával/csempével lefedve – óvja a méhektől és az időjárás viszontagságaitól, biztosítva, hogy a hangyák továbbra is
hozzáférhessenek a csalétekhez.
Természetes vagy elszívásos szellőztetéssel biztosítani kell a termék kezelési helyének megfelelő szellőzését.
Hőtől, nyílt lángtól és szikrától távol tartandó.
Gyermekektől elzárva tartandó.
A rezisztens populációk kialakulásának megakadályozására a terméket egyéb, eltérő hatóanyagot tartalmazó termékekkel felváltva
kell használni.
A terméket csak addig kell tovább alkalmazni, míg a kártevők elleni védekezés meg nem valósul.
A termékeket az ajánlott adagolási mennyiségek és időközök figyelembevételével használja.
Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók általi felhasználás:
-    A termék nem alkalmazható olyan felületeken, ahol élelmiszert vagy takarmányt készítenek, adnak ki, fogyasztanak vagy
tárolnak.
-    A terméket az élelmiszeriparban élelmiszerektől elkülönítve alkalmazzák, kivéve olyan raktárakban, ahol a terméket megfelelően
csomagolt állapotban tárolják.
-    Megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a telephelyen a termékkel előzetesen kezelt élelmiszerek,
berendezések és eszközök ne viseljék a hatóanyag nyomait.
Foglalkozásszerű és nem foglalkozásszerű felhasználás:
Tartsa távol élelmiszerektől/takarmányoktól, evőeszközöktől és az élelmiszerrel érintkező felületektől.
A csalétket gyermekek, házi kedvencek és nem célállatfajok számára nem hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

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

Alapvető elsősegélynyújtási eljárások:
- A szembe került terméket bő vízzel öblítse ki. A műveletet legalább 15 percig végezze. NE feledje el eltávolítani a kontaktlencsét
- Ha a bőrre kerül, dörzsölés nélkül mossa le, bő szappanos vízzel

Egészségügyi tanács orvosok és az egészségügyi személyzet számára
- Tüneti és támogató kezelés

HA ORVOSI ELLÁTÁS SZÜKSÉGES, TARTSA MAGÁNÁL A CSOMAGOLÁST VAGY A CÍMKÉT, ÉS LÉPJEN KAPCSOLATBA A
HELYI TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTTAL

A környezet védelmét célzó óvintézkedések:
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Akadályozza meg a csatornák, a felszíni vizek és a talajvíz, valamint a talaj szennyeződését.
Ne juttassa ki a környezetbe.
Értesítse a hatóságokat, ha a termék a csatornarendszerbe vagy a lakossági vízellátó rendszerbe kerül.
A szennyezésmentesítés módszerei:
A kiömlött terméket homokkal vagy más semleges adszorbens anyaggal itassa fel. Helyezze el zárt csomagolásba, és az ipari
maradékanyagokra vonatkozó jogszabályok betartásával kezelje. Nagy mennyiség kiömlése esetén helyezzen el semleges
anyagból készült gátakat. Gondoskodjon a takarítás során használt szerszámok és berendezések teljes megtisztításáról. A
visszanyert terméket a helyi törvényeknek megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha az adott helyzet nem tartható kézben, vegye fel a
kapcsolatot az illetékes hatóságokkal.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. (P501).
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5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Szavatossági idő: 33 hónap.
Csak az eredeti edényzetben tárolható.

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó.

A közvetlen napsugárzástól óvni kell.
Víztől, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó.

6. Egyéb információk

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználó: kártevők elleni védekezésre szakosodott vállalkozó, aki a hatályos jogszabályok alapján
speciális képzésben részesült a rovarölő szerek kártevők elleni alkalmazásának területén.
Foglalkozásszerű felhasználó: A biocid termékeket a munkahelyén alkalmazó felhasználó. Ez a felhasználó ismeretekkel és
készségekkel rendelkezik a vegyi anyagok kezelésének területén, és szükség esetén megfelelően tudja használni az egyéni
védőfelszerelést (PPE).
Lakossági (nem foglalkozásszerű felhasználó): Nem foglalkozásszerű felhasználó, aki a terméket magáncélokra használja.
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