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]2' Ills2íátatiulásitás|

12'l. t,akosígi fclhxsználóknaL sZá l lris,cle!óselr:
l2'1'l- A műxi'yae.gaI.lcló doboz (Prot.ct t'lu! €górirtó d0bo?) kiilsó csodágoúsán
.^ t]ó{czcrl$;lélci lihebe/ós. clölt jnél]cgeljük' lrog} !lipaszkh ú'lcsáló'halom inóvcr .' .

alkah';zás. túlLiil ncDr oldható e ncelrarélio.yan (pl. mccha.ikus csapda hxsznílala khn]é ékií

eqóúíl]om fe\zínrolásáú)
.^'kés7iIménrl olyd. helyckcn {lkalmazzul, ahol elerck clófolnul]isa és7lelheló.

.A7 eecreLjelenléLarcjcllcgzctes n)oÚaiNból(fósZkek' lyUk.l, vonulósiutak' iirii1ék s1b.) v.!y a

]'gást]k oko,1a kílokbó] kijVelken.lt]cIünl' A nyomo( vlsy lállraló (ábkolások 0laPján

bisiiljíil fucg, Diben D]óÍókbcn szaporcdlak.1. úgcsá]ók, nxid ! ke7clóí cnnek isnorclében

.^ iez.lós nrclkczdéseeLót!lelreló\égszerinlmindcn, a Éscsálól szá máÍa .l &heIó láplálék loftás

.^zegórcletódoboz(ld]ntitísnéllü1,aü9gfigj'eltúgcsáló1]Llivníski'!'ll'nkő7e]ébcn'
c]Jijs;l]ran a i]tlak ncnlén' a 5zukÍntek .latl é5 a búlorcl fuijgÜll hel}cZzük el'

.Ü!Ie]iii.kana,lrogyadobozlgyennelekósnencélszcrv.zet.il]!lo((egyéb\!donó1őá]latok.
illeive hízi _ é s naszoDáua1ok) ál lll ho7zín.n fóÍhelő' csólólvédeÍhcLyrc1egyiik'

.Lchct(isée szcrinl go.dlskÓdjunk az elelóá]lonásol íabil tőlzhéséröl'

Á PÍ.leclPhN i!3csílóiÍló Dó..t Bíxlml7ó cgó.olctó doboz alkxlmazási dó4s![
kishiÍlékű áí!bnní]: l0 méte]tikónl l doboz.
nagymértélii ánalon1ná|: 5 néleEnkénl l doboz'

.^z el€lóhelyckct az elsó tiI hél soLán 3 '1 íaponkónl ellenöri72iil' a kiüríill iágcsáLóiÍó dobozoklI
cseúljüklc'^zellcnózéíezlkó'cIóenhelenlchjnéleliiikmeg 

^ 
csalélel kihcl}ezését adliig

lol}hsul, anríe n dgcsílók lelcsc| cl ne'n {únnck'
.Hja kihcLy.zell csalétck lo]}! alosan clli!!' akkoÍ lilcsí1sűl)( tijbb clclóh'lycl' rz eE}cs

ettóhel)ckcn kih.lyczct dobo2ok nlcnn'viségél Lhzont ne nijl.liilk.
.Áncn.iibenasalalkelté'jnk11cnü1namdnali.dc.láscsá]óktovíbbmj5jeLenr0nnak,ü.l}ezzüt

'A!ó 1v.dássárlóhxlóa.ylgkéslellelel1harása.riaIl.Iá!.sálókclpus^llísaafo_q)!sZlásntán3

.A csaló1lelcsali addish.gt:iLlk kint' amígazl a rágcsálóli aLlivnisx indokolja

.A lilcsálóáía]on a kc7.léshltísóaí]lalábln 2_6 hél llall n.gs/inil' ADr.n.yib.n a

nigcsálóína].[ 4 hélalittscnr csök(en órzók.lhelóen. fo.d ljunk káÍeYóiíó szalembcllrcz
.A]iczclés Uli|' delegkésóbb 6hélDú]!!. a, crl1óá]lonrásokll gyiijlsiik ijss^' 12csclle3e5en

kkz&ódo! irlószcÍ 1!k!]jl k Iél.

l2.l'?.Á rágcsálói.1ó púP.l10o 1oo0 gr!nln kiizölti töllij1önlcggcl tl llházó liszcre!óslk

.Amólgcze!csálélEkkihcl!czéseelól1i]óIlcgcliiik'hos'alapiszllllúgcsílóáÍalomiíószcl
alk.lD;zís! nélkül nc.r oldhaló e ]neg halékonyan(p]' rcclranikuscsnpdxlrasználalakismétékú
egéIáía]onr felsz,nnÓlására)'

.A'kószirméDylo]yan hcllckct.lk.]na77Uk nhÓl patkÍinyok vag) cgcrek elijJord lás. észlelhcló'

.A úgcsálók ielcnlélére ]cl1.sz.tes n)onr kból (liszkck' ]yukjk' \onulásiul'l,Íirülók stb') !agy '
úsí{lk okozla kárclbóI kótclkezlcúrclünk' A n}Ónro(!ag' lá(hiló kálokoznsok a]arjín
b.isiiLjük mcg. n]ilyen Dénékben s7!PoÚdlxl cla lá3csá]ók. majd a le/olóí dDck nnrerclébcn

.Áic7-elésnregke,dóseelóulelreliisagsZcri nriDde.'.rágcsí]ódszifír.!1ilhetótáPlálékloÍísl



.I:kósoóuIa ralik nrchló.' aszlli ntck áloll.a hútorok nlijgö! alxkilsu k ki útr. elelóIellcl!{.
a DcI ye k bl a Í.i gcsíllit cl hül lísukho7 cleecndó m c n''s! ü j íóycí tud Dali aÓ$lvlu i

.I-chelósó!s7-criílhashi]iunko]lann]!anylgrálca'llóeteliiálloDást.amcllyelbiztosilható.hogya
$crmctct. ralanln l n n .dlszenczd illalol (!z egyób radoD éló nlh!'\' illet\'c a htrzi_ és
hls7o!álhtol) n. aúírssencli hoaí n csallllkIlq7' Á pépct lütalní7ó lasako(al lőgzílsüt az
.!clódobrzLral']idábiur 1.lá]h!ló n]d ris! liiskc scrilség!vel. l.olrclósdg szeÍi a dÓljozt/ládí n
lii!zílsiik. pl' i n.dozaIIo2'

.!!nclhiín!ábfualasa[.kat-l'glnrillisnólli{ll Írkjl papÍ vd!y ilúxny{s tá!cti\ra, majd ezcket a
allík n.nlún hcl)'czüt ti. \ngüI borílsuDL í!j!l egy_e_e]' Ltó.ser.!€l r agl m& altalnas fedólapol
ú!y.lrosyarág$lilól!cs éúctneg\őze]ílhesét,dcahhozilleIakl.lenszemól'ck.valomintdnem
cé lszc^'d Zcl ál h lok nc tt Íbe $cnek hozn. 

^ 
ltrgtolat dú scgitsósével l8zilsül k ' h ogy azok al a

iigcsáIók nc b Í.oÜák .l '
.,{7n'ós7cdvédjuI a kitzv.tlen!izló]' esótólésaz idójárás viszonl!8sígtri1óI'

@
- knmúl1ékúá llonrnlil] 10 i1élexl[cnl 4 hsak (40 30 r piD'

Ín9úúíérű órhlon iil:5 hél€Ienléd.l bsat (40e6úm ÉP).
A !rolec' ll1us Íli!sálóirtó DéD alkalnlí2ási dólisa D tLánr0!. iíás.ko.
- kis.éíékúíhlÖú úl: l0 mitren[énl l! Ias!! ( l20 gÍlnm pÚp).

- nilynó éki] i alomnál:5 nléld kan' l] ksal ( I20 g.amm pdp)

.AZctetóhel]'ckclJzelvjLélhll5oIá ],1noFnké lell.nii'i?,ül.akiür{ihrá!.sálóiíódobÓ7rkal
.s.réljiik l.' A7.l!cnóÍ1óíczl köl.lócn h.tnle isn'ólcÜ r meg' A .sildlek kihclFzésél addi!
lr]!h$ul. ami! a rá8csilól lc]jcsc .1ncD lúnn.l'

.Iln a tihcl)€^ll csalélck fol).halo9í cllógt. allor lélesÍsünl lóbb clelóhel]?t. ü e!)cs
clctólrcl}ckcn kihclyc7cü dobozok md ryisé8il viszonl nl növeliilk.

.4 lenn]ib.na csllélkct érjnl.Iicnúl laradnlr' dc ! nigcsílók lorábbú isjel.n vonnak. hel'.',ük
ál íz iíós7eí jn:ishola.

.Ávér.h!dássíllóhaló{n]'a!késlel1!1clthdlís!úia1la !csálólclpus2l!lása!logyr9ztásulán3_

.^csaldIkdcslk nddig hng}juli kinl, ímíg.z1Brá!.sálóknkljYilísí indr\olia'

.4 
'iscsíll]jfuld 

! Lc7clés hlláúd illalilxn 2 ú hélal l nlcls nit 
^ 

reÍ|'ibena
ftigcsálóiíalom 4 hél lat senl csókkcn ér7,jlrglhelócn. foitluljunk lánevóirló s7.liembcrhez.

.^ kcZ.lis utá\ dc lcrllsóbbó hót!lúlfa, á7 cletijj l Lonrúsotal sy üÍsü| alsszc, dzesellcrcsel
Liszó.ódoll iíós7f,í hll 

'u\ 
fcl'

12.2' l.oglalkorlssz.ri' fcll'.s'nIlókhrk 3?ínl kh'..elói(k:
A rígcsn!óirtó pól)eI I-25kgriiizólla tiilliitóm.ggd r!íalhau ó tisz.r.tós.L külsó

.A készílfoéntl ol'an hcl)!r.n .lkalnlízzuk. ahÚl *i_lcsilók clófoÍJtrlása és2l.llEló.

.^ nyrnok YJgy ltilhaló káÚ]iozások llapjáD bcsillj0kn]c-!' fui]yen mónókbcn s7aporcdlak.la
r:igcsálók. n]ajd í ke4lé$ .n ck isntrclébcn vé3czz{it'

.^7 inís nlcckZdése cli)( mérlcrcÚüt' hosl a, xdoÍ te hten n.salélcl idtóan'ag
(bonrádiolon) cllcni rzjs7'1c|cia YesZél]c l'onnáll_c

.^cs.Iól.tkih.l}'c7iscelótl.hc6s*szcri lni.dcnúáslápláldlaofr'íláfolí'sÜ(el'

.^ kihcl}czis nródj' cls(jsrrb.n a bc]j]r.irtllDényck$l fi]!s. a,.l3ódlc8.s cilazonbM 1ifil.n
esclb.n U. ho$ .z inirszeÍh.r illúéktl.n sl.Úél}c* és n.m c'jls'eó'cZel állalok nc íeÍhcscnet

.1ni'gcsá|óiíó pljlaz.lcrck !.s p|lkin]ók iillall]ilógatÍl ltlylrc. ÚÓk \onulásj úljaira ill.n.
l'cllélel.zctl búYóhclyiiI közelébc a Iii\clkÚZókilpén hcltc^clij Ii



az cm a cÚlra szolgdló' !'oln'ilás .llcn !édell ráscsálóctcló ládában illclve dobo7baD' vá8y
a n It*í.cn tinla(iloll eldóncl!.len' ánicÚyiben e iíószcr hoz]'léíttösécc sc!ódeszkóZ
(álc\ tri7ha) Alkllmazísíval bizlosíhaló.

. (iondoslodjúk z clelóillonúsot íabil r6g2ilé*ól'
A Pol&t P|LB ri!.dlóiíal eD allalnlozási dózis. clcrcl irlásolor]
- Li n c ell állo'on1' ln 

' 
ih'mnl.' l n1\lh''1 a0 gl jnÍ rcn'

nasyhéíakú áíalonnill:5 ntlcEnkénl naxi'n m 40 8mnn Ép'

^ 
Plolccl Plus ráccsálói!tó DéD alka]fiazási dóZisB n'tkáírok ifiásakol

' trisméíóki áíalonnál: l0 mélernkanl Daxnnum 200 e.amn Ép
Í!g}ntéídkúánalonnrál: 5 nlóletcnténl h.\iúun 200 gralnn pép'

.A !á!c súlón ló sz.r ki helyczésó É szol gáló szctlvé.yekcl a 38/2003'(vll. ?')EszcsM_[vM_
KwM eg'Íll* tnd.!€l 8' s'mú nEllékl.téNt megfelcIóen _ lekúnó jelza$el t.ll .llábi 6
azokon fcl kclllüntenri: a úrcsíIóirIó 9e r nevé l. lr' lóanyagál, elIens2.úl. valÚibt a2 alkalfiazó
n.léI .imét és tl.fons7ánlíi

.Az enón.lyckel kezdclb.n naponta' ulána helcntc csts7.Í cllcnórii?lrt é! az elliayaszIo!
cs0lél\cl pótoljuk Á megrcmlotl!a8) p.nész.s csalólt.t cseréljÚk ki'

.Hí a lihel)tzell csald'et foDzolalogn .l!bgy' aktoÍ laLsitsünk ltJbb.l.tóhcl) E c!}es
etónelyetc! kihelyczetl oslldlck ffemliségÚl visfu ne nrveUÍlk.

.Afueínyib.n acaalél\.t órintellcnül nlaÉdnal, de a.íscsálók brábbÉ isjelen \TDat' helyazük
áI az inós2.í Í áshova'

.A !éralradasgálló halóanyas klslellclcn haúsa ni.( a rágcsálór .Ipuszlllása a foglaszús ulán ]'

.^csalétkelcsák addig hagiuk knÍ, unig azl { Íálcsálók.klivitásn jndokoÜo.

.hdo*olallanuI nc h.sználjlt á csalélkel tol'am.los lilkl}tztsFl' 
^ 

(és2itmény ílkalDaárít
lilvín11os illlcgÍíh káíe vói rlis i Íend szer (IPM/IPc) c$idcj bevcZelésé!el (Jsszclól!i'

.^ kis7ílfoén' al\alúazásival' az esckl 
'öbb*8éb{n' 

2_6 llél al'Í l.lics nilcsálóDentes*c éÍhelai
cl'^D{rryibeíarágcsá]ó\áíl maczIkövelóenislapasztalható'ojel.nsé8Ó*álrclkcllderneni
is a szüksÓ8es inlézlicdéscket ncg kcu lenni

.^ *ezclds Ullin az.lcliúIIonlásotat gtiülsük ö5s2c' a2 cscllclcsen li9óÍódÓll irlószcí la]raítsul

1.]. l'icrclnokrósl
xizárólag níg.sálóiíásra as csak g haszDáIali ut.silás 9eridl allalnu2lúló]
li]o5 a kószilményt n.n cahzeryeZ.l íllalot eIrluszlilásár. használni!

^7 
cl.lii{illotr]a9t hclydl ú$ tcll ljjclölri. hÓ3) a c$lélctbcz sc a gremckeli' fn n ne.l

.ólsz.n'ezet Állalok n. fé.hcsserck lrozzá

^ 
készÍmény mérs.zó az.fo lósijkÍc ds a nladlmkÍ.. 

^ 
lut'T' macska' gdés és liíd.n eg'éb

iáladozó éívagy d€cvó á]lat mélsezódhct. bl a rágcsálóirtó szctliilclPuszluk !08y lcltcngijlt
palkánÍ. e8crcl clfos'íszljl'

\Az iíósar lihel)Qé*lorhAználjÓí !édiiteszl)'üI. Munk! kózben lilos cnni' iDivagy
dohón}ozni| Kihc]y.zés ulin fi cleg. szappmos víz.cl aldpo$m kezcI kell mosni'
Bc'/cnn)c/c tÓ'nlourágcs óiíoycí nchJvM|rn lcl'
Elclmis7cdól ós lnkar ánylól elktllónitve' 8yc nek és ncDj cólszelv9zét állllok áhal hozzá ícm
félldó, szíÍ!z, lji vös h€ llc n. eredeli csonagolósba n ÉÚ landó'
Nc jutlas9 a kés2llnrary élóviZbc'
R iz lonsí gi adnthp ao g la U{ozáss7erú lc lhaszná lók (é!éséÍ. fuadclkczésN il l'

14' Ekós.gél}nyújtásI
[$tle!cs Dt.eczés va$'aÚnat lxníún esdén azonDal o^oshoz \cll íoÍduhi és d cirnkél az
oNosn I me! kcl]úutaliiI
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.Lenyelés *dén ÚoDnalíoÍduljononoshozésntr'asanlcsí lcmÚt dobÓ2fu. cihkéjól u8y

J]átrÍalls cslk az orvos lilciezell lasilísátn ló únbct
.^ s'ÜürclcI iiblibe kilizze].
.EsznóI.Ilensz.fonlyn€k scmmil ne a4ion szóion ál.

. vegyel. trszcnnyezell tuhílésalo!ábbi hasznílaielöfl ossa lii'

. A bóí bó saÍ'Dínos fizJl mossa lc'

. P ánnsz i c lcn ltczéseko r fordllj on szako N. sho7'

.IIr a szcmben konllktlcncsc vaD. áz1úvolils! el'

.^ s2enlcl bnsi n'ilfaas néhány rcrcc lcrcs iil bó izzcl. óY.tosatr öblilsc ki'

.Pdbsz]!le ]iczé$kor íolduljoí ValioNoshoz

Í]ríulaln, 
'z 

on'osí.!;
Á lúszitnrdn' ró!.hadlt!álló balómrasol. brÓúadiolont l.Íal'!dz. A Íágcsálóinó szo lcnyelcsél
(óYelóen csőkkenhel ! \ é'alv.dási lép.sség & b.hó vé{'js jel.nllcád'
A n(lgez(s/exNzició ls a lunctckjcleDlkc2ósc köztllt a*ár több nap js ehclhct'
A k(tlzilndn) l lcn.rcló ér!.zeÍ clláú$tor,0ncnn)'iben {jcll.mzö lilídckcl (!l' of,'érZr
inyvúlzés,véIkijpés,vétes!jZclel.hosZtrbbvémlvldísiidó.nasykileIedésiilag'löbb
haejn.(oo!. hií.len f.lléÉ, szo*ollm riseiilB fájdoloD) 62lcli. adjoí K|{ikmint Ha Íeú
cszlllhelő !é'2i!. akkrt a oljE.zelt ellílísBkoI és az expo7iciól kőlélő 48 72 óÍa clteltdvel i
Pmtodbjí idól(lNR)hcs kcllndmi Ha a Dretreúbin jdó éíakc> 4. a nérlezclhck inEvénign
K]_!nmiNkcllidnj' 

^ 
]rc zc ]é s töb bsz(Jli úe! hBitlésé Í. is szüli5ég lch.t'

Ell.ns,elc: K | \ ilanlin (Á kcz.lés h'lá$ssáeál labomlóri[hi nód*Ícl cll.nórizDi ytlk*ses')

15. Dll.rlhÍlósá8 ó5 rárolás:
[Fdcli.2írlcsjmagolásba|'lénylalYéd.tLs7íra2'llú\öshellcnlámlla.ag]áíáíÓlszámílm2
írighas,nílhaló''cl'(^r]'lirlásidd&azegtcdicsÓm!!Ólisokollfcltcl]1ü|tetni|)

16. Hluadókk€zlló':
ló.l' Á l.kosá!l ftlh!s7nIlókn!k szánl kiszcr.ló$ck csom!golásín ígkii'rgÍcndó:
A tii^gés^égü8ti lc sza l! c 5 á 

'n 
ásod h gÓs n é Íeczós€k !l egclózós c é Ídekób.n' az e l lc nó zésekte l

párhuzamosan c! kell titohíni a tezelés solón clpuszlul úscsílókal
AZclhuIlÓll!á-!csálóIctcnéllddóleszl!übcn.lilbrd'lollnrüaíyagzasltósc!ilsógdve1ke]l
öss4s/_ed i. najd egy továbbizcjkób. belc'c ni és óss2.cfuúóz\2 l.záni' Á dupla2a.skóban
leró l.tencl2]ií nulladékláÍoló cd!n'bc lcl1bclYcz!i] tovóbbjkczelé!e kofinlunÁlis hulladétként

l6'2.Afogldkozásszcrű&ll'!sznÁlóknNkszíílkl!2.rclÉs.lr.rcm!gotílinfeltünt.tcndő:
A kózceészséeüqi !.szél}'as a íiso<ll4os héreezísct nc_lelözése ardckb.Ó. az cllcnörzéscklel
ÉnnlnDos3Dgondoskod.ikellakezclússorínel!usztullláscsilóLelúrolilásáó1'A
foglalloziss,eni felhlszrjlót azclhull{'ll É_lcsálók lclemci.ct \Tszélyes hulladékké.l löíénó
nregscDrfuhiÉsÚÍól!08/200l'(vl'l5')Koün.rcndclctcliiiásaiszc Íkót.l.sekgondoskodni

t6'l./16.2. Mind(n fora.lonb' kc rú l ó kis'.r.lóscí íclúnl.l.nd6:
A lczclés uán az el.lóhelyc\et szitnlcssiik nrc8' Gyújlsük össz. { mcgnandl iíószeí, valaÍiíla
Íigcsnbi í ó szcBh'':nyc kel é5 csalólekí l lon á sokal ' 6 ondoslodj unk Jz cst lc_!.9n InzóódÓll

Áz ercdeli céÜám fel ncm lms,nálha(ó. IlulladÚkti lill iíószeí \$,alFs hulladdlkól lcll k.zclni
ésvcszély$ hu]lMél {tÍevó lre]yt |] hulhdékudYar kcll lcudDi



Budapeí' 20I]' decembeÍ 
'

lrotcct Plüs !ágcsálólrtó póp

ItltóaDylga; 0,o05% bronad jo]rn

cyártjá| Bábolná Bio Kli.' ll 2943 Bábolna' Dr' Köves JánÓ( íl ]

FoÍgalmazza: Bábolna Bio Kíi.' Hl I07 Budapcst' szállá6 u.6'

oTü.!gedélyczán: HU 20l3'MA_l4_00069_0000

WlrmiDt' a2 Eng.dólyezósi llp llábbi pontjai, a f.lh'sználói kör Ús a csonágolás jcll.ge

DL PallerJudit
-,',4!'otszágoslG7LifijÓío9
''''íé\fbenLjJd]íJnvoza

'!_. !---''Di Kov]ács Márt!
1öoszlá]}a€zeló

c'ml'éo tcl|ün't|Éb'lo pontok

6..a..9..10., 12.1.1. 13., 14, 15., 16.1.

l00 i0o0 gmmos Lkzeíe]és 6..8,.9,.10..12.1.2.13.,ld,15,16,1.

6.,3.,9,, t0., r2.2., lJ., 14,, 15,, 16.2,


