
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Biocolt-u légyirtószer 

  2.Gyártja: a Novartis A.G. (Bázel, Svájc) hatóanyagából a  

    Metatox Peszticidgyártó és Forgalmazó Kft., 5520 Szeghalom, Kossuth u.8. 

  3. Forgalomba hozza: UNIMOR Kft. 8960 Lenti, Petőfi u. 30. 

  4. Engedély száma: OTH 2933-3/2007. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 3 % azametifosz 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, vízben oldódó porkeverék. Hatását a házi legyekre gyomorméregként fejti ki. 

Hatóanyagtartalma alapján szabadforgalmú irtószernek minősül. 

  8. Csomagolás: 

150, 600 és 1000 grammos töltőtömeggel, biztonsági zárral ellátott műanyag dobozban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti 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 (pl. istállóban, ólban stb.) házi legyek irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. a 150 gramm töltőtömegű műanyag dobozon: 

A dobozban levő készítményt a címkén levő nyíllal jelzett vonalig langyos vízzel 

kiegészítjük, csomómentesen elkeverjük, majd legalább fél órán keresztül állni hagyjuk, 

hogy az anyagok teljesen oldódjanak. Ezután az oldatot vízzel ismét a nyíllal jelzett 

vonalig feltöltjük, majd alapos felkeverést követően a házi legyek kedvenc tartózkodási 

helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra stb.) 

lapos ecsettel 5-6 cm széles és kb. 40 cm hosszú csíkokat kenjünk fel. 100 m
2
 alapterületre 

kb. 1 m
2
 felületű felkenés szükséges. Egy-egy szobában 10-15, egy-egy istállóban 50-60 

csíkot képezzünk. 

A csíkokat a legyek szívesen felkeresik, azzal érintkezve, illetve az irtószert elfogyasztva 

rövid időn belül elpusztulnak. A felkent csalétek ölőhatását 6-8 héten keresztül megőrzi. 

Frissen meszelt falra a készítményt ne kenjük fel, mert a mész a hatóanyagot gyorsan 

lebontja. 

A készítmény 75 m
2
alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő. 

11.2. a 600 gramm töltőtömegű műanyag dobozon: 

A dobozban levő készítményt a címkén levő nyíllal jelzett vonalig langyos vízzel 

kiegészítjük, csomómentesen elkeverjük, majd legalább fél órán keresztül állni hagyjuk, 

hogy az anyagok teljesen oldódjanak. Ezután az oldatot vízzel ismét a nyíllal jelzett 

vonalig feltöltjük, majd alapos felkeverést követően a házi legyek kedvenc tartózkodási 

helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra stb.) 

lapos ecsettel 5-6 cm széles és kb. 40 cm hosszú csíkokat kenjünk fel. 100 m
2
 alapterületre 

kb. 1 m
2
 felületű felkenés szükséges. Egy-egy szobában 10-15, egy-egy istállóban 50-60 

csíkot képezzünk. 
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A csíkokat a legyek szívesen felkeresik, azzal érintkezve, illetve az irtószert elfogyasztva 

rövid időn belül elpusztulnak. A felkent csalétek ölőhatását 6-8 héten keresztül megőrzi. 

Frissen meszelt falra a készítményt ne kenjük fel, mert a mész a hatóanyagot gyorsan 

lebontja. 

A készítmény 300 m
2
alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő. 

11.3. az 1000 gramm töltőtömegű műanyag dobozon: 

A dobozban levő készítményt a címkén levő nyíllal jelzett vonalig langyos vízzel 

kiegészítjük, csomómentesen elkeverjük, majd legalább fél órán keresztül állni hagyjuk, 

hogy az anyagok teljesen oldódjanak. Ezután az oldatot vízzel ismét a nyíllal jelzett 

vonalig feltöltjük, majd alapos felkeverést követően a házi legyek kedvenc tartózkodási 

helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra stb.) 

lapos ecsettel 5-6 cm széles és kb. 40 cm hosszú csíkokat kenjünk fel. 100 m
2
 alapterületre 

kb. 1 m
2
 felületű felkenés szükséges. Egy-egy szobában 10-15, egy-egy istállóban 50-60 

csíkot képezzünk. 

A csíkokat a legyek szívesen felkeresik, azzal érintkezve, illetve az irtószert elfogyasztva 

rövid időn belül elpusztulnak. A felkent csalétek ölőhatását 6-8 héten keresztül megőrzi. 

Frissen meszelt falra a készítményt ne kenjük fel, mert a mész a hatóanyagot gyorsan 

lebontja. 

A készítmény 500m
2
 alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő. 

12. Figyelmeztetés: 

Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény 

szemünkbe ne kerüljön. Ha bőrünk szennyeződött, szappanos vízzel azonnal mossuk le. 

A felkenést úgy végezzük, hogy azokhoz gyermek és állat ne férhessen hozzá. 

A helyiségben levő élelmiszert, evő-és ivóedényzetet távolítsuk el, vagy takarjuk le. 

Gyermekek elől elzárandó! 

A használt munkaeszközöket bő, langyos, mosószeres vízzel mossuk le.  

A készítmény lenyelése esetén hánytatás, orvosi szén és sós hashajtó adása szükséges. 

Esetleges mérgezéskor orvost kell hívni. 

Ellenszere: Atropin.  

13. Címkefelirat: 

13.1. a 150 gramm töltőtömegű műanyag dobozon 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12.pontokat. 

13.2. a 600 gramm töltőtömegű műanyag dobozon 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12.pontokat. 

13.3. az 1000 gramm töltőtömegű műanyag dobozon 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.3. és 12.pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/61/2007.DDO 

 


