
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: PESTMASTER hangyairtó csalétek 

  2. Gyártja: Kwizda Agro GmbH (Bécs, Ausztria) 

  3. Forgalomba hozza: Kwizda Agro Hungary Kft., 1138 Budapest, Váci út 135-139. „C” épület 

  4. Engedély száma: 33725-3/2020/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer   

6. Hatóanyaga: 0,1% acetamiprid (0,01 gramm acetamiprid / csalétek) 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Műanyag tartóban elhelyezett, cellulóz lapra felitatott csalétek, amely hatását a hangyákra 

gyomorméregként fejti ki. Biztonságát a csalétekbe kevert keserű vegyület (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

3 db, egyenként 10 gramm töltőtömegű műanyag csalétekállomás, kartondobozban elhelyezve 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben és az erkélyen, teraszon előforduló házi és kerti hangyák elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A csalétekdoboz peremén lévő füleket törjük le. Az így kialakított nyílásokon keresztül a 

hangyák meg tudják közelíteni a csalétket. A dobozt helyezzük a hangyák vonulási útjaira illetve 

a fészkük közelébe, a falak mentén, fénytől védett helyre. A vonzó hatású csalétekből a hangyák 

fogyasztanak, azt a fészekbe hordják és az ott tartózkodókat ezzel táplálják, így a hangyaboly 

kihal. Hatását a bolyra kb. 2 hét alatt fejti ki. 

A csalétek kihelyezésekor a hangyák minden más potenciális táplálékforrását el kell távolítani, 

illetve biztosítani kell, hogy azokhoz a hangyák ne férhessenek hozzá.  

A csalétket mindaddig tartsuk kihelyezve, amíg a hangyák jelenléte megszűnik. Erős 

hangyaártalom esetén egyszerre több dobozt rakjunk le. 

2-3 hetente az elhasznált csalétket szükség szerint cseréljük újra. 

A termék alkalmazásakor egyéb, felületkezelő rovarirtó szert ne használjunk, az ugyanis 

akadályozhatja a hangyákat a csalétek felkeresésben. 

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A csalétket úgy alkalmazzuk, hogy 

ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. A készítmény használata után bő, 

meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a 

csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Gyermekek kezébe nem 

kerülhet. Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem 

férhető helyen tárolandó. 

13. Címkefelirat: 

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

14. Biocid szakvélemény száma: 33725-2/2020/JIF 


