
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Aqua K-Othrine
®
 rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország) és leányvállalatai  

  3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Bayer Environmental Science 

       Közegészségügyi Üzletág 1123 Budapest, Alkotás u. 50.  

  4. Engedély száma: JÜ-11851-2/2013. 

  5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer  

6. Hatóanyaga: 2% deltametrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Jellegzetes szagú, halványrózsaszín, vízben jól oldódó emulzió, amely hatását a repülő rovarokra 

érintőméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

1 liter töltési térfogattal műanyag flakonban, 5 liter töltési térfogattal műanyag kannában kerül 

forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védve, 30°C alatti hőmérsékleten tárolva, a gyártástól 

számítva 4 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Szabadban és zárt térben, repülő rovarok (legyek, szúnyogok) irtásra alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

Az Aqua K-Othrine
®
 rovarirtó koncentrátum vízzel történő hígítást követően,  

– szabadban ULV-eljárással, illetve melegköd-képzéssel,  

– zárt térben kizárólag melegköd-képzéssel  

juttatható ki.  

(1) Szabadban: 

● ULV-eljárással, légi járművel történő kijuttatáskor: 

A készítményt, alkalmazása előtt 1:15 arányban vízzel fel kell hígítani  

(1 liter Aqua K-Othrine
®
 rovarirtó koncentrátum + 15 liter víz). 

A felhígított formuláció légi járművön elhelyezett ULV-szórófejjel 0,8 liter/hektár 

mennyiségben kijuttatva használható fel. 

● ULV-eljárással, földi géppel történő kijuttatáskor: 

A készítményt, alkalmazása előtt 1:9 arányban vízzel fel kell hígítani  

(1 liter Aqua K-Othrine
®
 rovarirtó koncentrátum + 9 liter víz). 

A felhígított formuláció földi járművön elhelyezett ULV-szórófejjel 0,5 liter/hektár 

mennyiségben kijuttatva használható fel. 
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● Melegköd-képzéssel történő kijuttatáskor:  

A készítményt, alkalmazása előtt 1:99 arányban vízzel fel kell hígítani  

(1 liter Aqua K-Othrine
®
 rovarirtó koncentrátum + 99 liter víz). 

A felhígított formuláció melegköd-képző géppel (pl. pulsFOG K, illetve a vizes bázisú 

készítmény porlasztásához speciális fúvókával felszerelt SwingFog SN készülékek)  

5 liter/hektár mennyiségben kijuttatva használható fel. 

(2) Zárt térben: 

A készítményt, alkalmazása előtt 1:99 arányban vízzel fel kell hígítani  

(1 liter Aqua K-Othrine
®
 rovarirtó koncentrátum + 99 liter víz). 

A felhígított formuláció melegköd-képző géppel (pl. pulsFOG K, illetve a vizes bázisú 

készítmény porlasztásához speciális fúvókával felszerelt SwingFog SN készülékek)  

1 liter/2000 m
3
 dózisban kijuttatva használható fel. 

A felhígított készítményt még aznap fel kell használni! 

12. Óvórendszabály: 

A készítmény alkalmazásakor a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. 

számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. 

Méhekre kifejezetten veszélyes! 

A készítmény a vizek és vízfolyások partjaitól 30 méter biztonsági távolság betartásával 

használható fel.  

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/52/2013. DDO 

 


