
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Only Py rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártók: ES Zelnova Zeltia S.A. - Porriño (Spanyolország) 

CE REA S.r.l. - Marcianise (Olaszország)  

MI Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Olaszország)  

BO Colkim S.r.l. - Ozzano Emilia (Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: R&W HI TRADING KFT, 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.  

  4. Engedély száma: 12314-4/2021/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 2,5% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szuperkritikus szén-dioxiddal 

kivonva) 

  7. Csomagolás: 

15 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 l, 10 l, 25 l töltési térfogattal, koncentrátumként, 

műanyag, menetes kupakkal zárható edényben. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól, közvetlen napsugárzástól 

távol tartva tárolandó, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot 

veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) 

Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni. 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben permetezéssel: rejtett életmódú rovarok (csótány, hangya) és repülő rovarok (légy, 

szúnyog) ellen használható fel. 

Zárt térben hidegködképzéssel repülő rovarok (légy, szúnyog) és hangyák ellen használható fel. 

Szabadban, kézi vagy megfelelő járműről földi hidegköd-képzéssel szúnyogok irtására használható 

fel. 

10. Használati utasítás: 

Zárt térben, permetezéssel történő kijuttatás: 

1 liter 3%-os vizes oldat használandó 20 m
2 

felület kezelésére a repülő és rejtett életmódú rovarok 

ellen. Hatástartóssága tömör felületeken: 4 hét, porózus felületeken az irtószer hatásossága nem 

igazolt. 

A helyiség újbóli használatba vétele csak az alapos szellőztetés és a felületekre esetlegesen kiülő 

permet teljes felszáradása után történhet meg. 

 

Zárt térben, hidegködképzéssel: 

1 liter 5%-os vizes oldat használható 400 m
3
-es térben legyek és szúnyogok ellen,  

1 liter 30%-os vizes oldat használható 1500 m
3
-es térben hangyák ellen, 

Javasolt cseppméret: 10 μm. 

A munkaoldatból csak a szükséges mennyiséget készítsük el, hogy a kezelés végére ne maradjon 

felesleges munkaoldat. 

A megfelelő eredmény érdekében a kezelendő helyiséget gondosan készítsük elő. A nyílászárókat a 

kezelés megkezdése előtt csukjuk be. A szekrényeket nyissuk ki és – amennyiben lehetséges – a 



berendezési tárgyakat, gépeket stb. húzzuk el a faltól. Az elektromos berendezéseket 

áramtalanítsuk, a ventilátort, légkondicionálót kapcsoljuk ki.  

Repülő rovarok irtásakor a ködöt egyenletesen juttassuk a légtérbe, hangyák irtásakor irányítsuk a 

hangyafészkek közelébe és vonulási útvonalaikra. A ködpermet behatási ideje 1 óra, erre az 

időtartamra a kezelt helyiség nyílászáróit tartsuk csukva. A helyiség újbóli használatba vétele csak 

az alapos szellőztetés és a felületekre esetlegesen kiülő permet teljes felszáradása után történhet 

meg. 

A kezelést szükség esetén ismételjük meg. 

 

Az Only Py rovarirtó koncentrátum a szabadban szúnyogirtásra az alábbi szempontok 

betartásával alkalmazható: 

A kezelés megkezdése előtt el kell végezni a szóróberendezés kalibrálását, a fúvóka- és 

nyomásbeállítást, annak érdekében, hogy a képződő cseppek legalább 90%-a a 40-50 μm közötti 

tartományba essen. 

A készítményből 3%-os hígítású munkaoldatot készítsünk (970 ml vízhez 30 ml koncentrátum), 

majd végezzünk próbafúvást, a helyszínen uralkodó légáramlás irányának és erősségének 

megállapítása céljából. 

Alkalmazási dózisa: 50 liter 3%-os vizes munkaoldat / hektár. 

A kijuttatás eszköze: 

A készítmény kizárólag olyan hidegködképző géppel juttatható ki, amelyet a gép gyártója 

szabadban történő szúnyogirtás céljára ajánl. Csak szúnyogirtásra felkészített, megfelelő műszaki 

állapotú, rendszeresen karban tartott berendezéssel hajtsunk végre kezelést! Részesítsük előnyben 

az európai szabványoknak megfelelő, gyári adattáblával ellátott gépeket. 

 

 10 hektárnál nagyobb, összefüggő területek hidegköddel történő kezelése – járványügyi 

vészhelyzet, illetőleg árvíz következtében kialakult szúnyogcsapás kivételével – csak IPM (integrált 

kártevőmentesítési) program keretében történhet, amelynek ki kell térnie a kezelések gyakoriságára, 

valamint a rezisztenciamenedzsmentre is. Minden esetben mérlegeljük a szúnyogtenyésző helyek 

biológiai módszerrel történő kezelésének lehetőségét! 

 A kezelés indokoltságának megállapítására a szúnyogsűrűséget, az irtást megelőzően, a 

„Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai 

irányelveiről” c. kiadvány 4.1.14.3. pontja szerint, vagy arra alkalmas objektív mérőmódszerrel fel 

kell mérni. 

 A kezelés esőben, 2 m/sec értéknél nagyobb oldalszél esetén, valamint 15 °C léghőmérséklet alatt 

nem végezhető el!  

 A hidegködképzést csapadékmentes, szélcsendes időben, alkonyattól kora hajnalig végezzük el az 

előzetesen kijelölt területen, figyelembe véve az ártalmat okozó szúnyogfaj(ok) napi aktivitásának 

csúcsát. 

 Amennyiben az érintett területen méhesek találhatók, a szúnyogirtás legkorábban a csillagászati 

naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb a csillagászati napkeltét megelőző egy 

óráig tarthat. 

 A kijuttatást végző gépjármű sebességét úgy kell megválasztani, hogy biztosított legyen az előírt 

dózis kijuttatása. 

 Törekedjünk arra, hogy a fák, bokrok közé kijuttatott ködpermet megüljön, és így elegendő ideig 

érintkezzen az ott tartózkodó szúnyogokkal. Ideális körülmények között a képződő köd a kezelés 

vonala mentén mindkét irányban kb. 25 méter szélességben kiterjed, így mintegy 50 méter széles 

kezelési sávval számolhatunk, a tényleges terülés azonban a kezelés körülményeitől nagy 

mértékben függ. 

 Összefüggő, nagyobb terület kezelésekor célszerű ellenőrizni (a fogyásból visszaosztani) az 1 

hektárra ténylegesen kijutó mennyiséget és azt, szükség esetén, sűrűbben kijelölt kezelési útvonallal 

korrigálni. Különösen a kisebb teljesítményű gépek használatakor indokolt az ellenőrzés. 



 Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 

szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 17. §-ának (1) bekezdése szerint, a méhek 

védelme érdekében, a szabadban, melegköd-képzéssel történő rovarirtást legkésőbb a kezelés 

megkezdését megelőző munkanapon 9 óráig, a kezelendő terület helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjének, írásban be kell jelenteni. 

 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú mellékletének értelmében a földi járműről végzett 

szúnyogirtást a kezelést megelőző 24 órával a kezelés helye szerint illetékes járási hivatalnak be 

kell jelenteni. 

 Az elkészített munkaoldat az állóvizek és vízfolyások partjától számítva 60 méteres biztonsági 

távolság (35 méter védőtávolság + ideális esetben 25 méter oldalirányú ködterjedés) betartásával 

juttatható ki. Ennek értelmében a kezelést végző gépjármű legfeljebb 60 méterre közelítheti meg a 

vízpartot (vagyis a szárazföld és a víztükör érintkezési vonalát). 

 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. Kizárólag rovarirtásra és csak a használati 

utasításnak megfelelően alkalmazható! A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 

előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

A permetlé készítésekor és kijuttatásakor viseljünk megfelelő védőruhát, védőkesztyűt, 

védőszemüveget. Ködképzéssel történő kijuttatáskor, a szellőztetésig viseljünk légzésvédőt (teljes 

álarc ajánlott).  

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A bőrre került 

permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük 

ki.  

 

Zárt térben történő felhasználáskor:  

A kezelés közben és szellőztetésig illetéktelen személyek, valamint állatok nem tartózkodhatnak a 

helyiségben. 

Ügyeljünk arra, hogy az irtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra, takarmányra ne kerüljön! Kijuttatás előtt a 

helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve takarjuk le és az 

akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. Ne permetezzük elektromos berendezésekre, 

illetve gépek mozgó részeire! Ne juttassa csatornákba, víz elvezetőkbe, olyan helyekre, ahonnan 

vizekbe kerülhet. 

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen 

érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni! 

A permetet ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! 

Használata után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

 

Szabadban történő felhasználáskor: 

A kijuttatás előtt a jogszabály szerinti bejelentéseket meg kell tenni. A kezelés teljes időtartama 

alatt gondoskodni kell az előírt biztonsági távolság betartásáról! 

A kezelést megelőzően az érintett terület lakosságát értesíteni kell. A lakosság értesítése a kezelést 

elrendelő, illetve a kezelt terület alapján illetékes települési önkormányzat feladata. Az irtószer 

kijuttatásáért felelős személy köteles tájékoztatni az illetékestelepülési önkormányzatot annak 

értesítési kötelezettségéről. Az értesítés történhet például nyomtatott, sugárzott vagy online 

kommunikáció útján, de törekedni kell arra, hogy a lakosság minél szélesebb körét elérje. Az 

értesítés tartalmazza az alábbi információkat: 

- a kezelés pontos időpontját, 

- a kezelésben érintett település, településrész megjelölését, 

- az irtószer és a kijuttatástechnológia nevét 

- a lakosság részére javasolt intézkedéseket, az alábbiak szerint: "A szabadban tárolt 

gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján 



javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az 

ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket 

kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt 

ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A 

szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár 

egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy 

az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli 

kisebb, pangó vízgyülemeket.” 

 

Az irtószer kijuttatásáért felelős személy a kezelés megkezdése előtt köteles beszerezni az illetékes 

önkormányzat azon nyilatkozatát, miszerint a lakosság tájékoztatása a fent leírt módon megtörtént. 

 

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: 12314-2/2021/JIF 


