
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Biopren
® 

4 GR légylárva-irtó granulátum 

  2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

  3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Bp. Szállás u. 6. 

  4. Engedély száma: JKF/12790-3/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,4% S-metoprén 

  7. Fizikai, kémiai és hatástani tulajdonságok: 

A 0,4-1,6 mm szemcseméretű, kék színű homokgranulátumra felvitt hatóanyag, amely 

juvenoid hatása révén, a légylárvák imágóvá történő fejlődését gátolja. A készítmény víz 

hatására, lassan, folyamatosan bocsátja ki a hatóanyagot. 

  8. Csomagolás: 

– 200 g, 500 g és 1 kg töltési tömeggel műanyag flakonban, 

– 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12,5 kg, 

15 kg, 20 kg és 25 kg töltési tömeggel műanyag vödörben, 

– 200 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg és 2 kg töltési tömeggel műanyag zsákkal bélelt 

kartondobozban, 

– 10 kg, 15 kg, 20 kg és 25 kg töltési tömeggel papírzsákban 

– 10 kg, 15 kg, 20 kg és 25 kg töltési tömeggel műanyag zsákban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett, 35 °C alatti helyen tárolva a 

gyártástól számítva 3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint 

A trágyába juttatva a házi légy lárvák fejlődésének és a bábok imágóvá történő 

átalakulásának meggátlására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A készítmény zárt sertés-, szarvasmarha és baromfitelepeken, valamint ló-, kecske-, 

juhistállókban és egyéb, haszonállattartó helyeken használható fel, a trágyában tenyésző 

légylárvák imágókká történő átalakulásának gátlására. 

A rácspadló, fémrácsos padozat, mélyalmos rendszer, illetve a ketrec alatt összegyűlt 

trágyát kezeljük. A granulátumot ne szórjuk közvetlenül az etető- és itatóhelyek mellé, 

vagy olyan helyre, ahol az állatok fogyaszthatnak a szerből. 

A készítmény használata előtt a tojásokat gyűjtsük össze, valamint távolítsuk el  

a készítménnyel esetlegesen érintkező itatóvizet és tejet. Kerüljük el, hogy a haszonállatok  

a szerrel érintkezzenek. Amennyiben ez nem oldható meg, a kezelés idejére  

a haszonállatokat távolítsuk el.  

A granulátum alkalmazási dózisa 25-30 g/m
2
, ez a dózis 10 cm vastagságú trágyarétegre 

vonatkozik. A kezeléshez szükséges granulátum mennyiséget a csomagolásban található 

pohár segítségével mérjük ki, majd a kimért mennyiséget a pohár alkalmazásával 

egyenletes rétegben szórjuk ki a trágya felületére az alábbiak szerint. 
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Sertéstelepen, szarvasmarha istállóban:  

-Rácspadló, fémrácsos padozat esetén: Az új állatállomány betelepítését követő 3. napon 

végezzük el a kezelést, majd azt követően minden újonnan keletkezett 10 cm-es 

trágyaréteget kezeljünk le. Minden trágyaelszállítás után végezzük el a megmaradt trágya 

felületének egyenletes kezelését. 

Baromfitelepen: 

-Ketreces tartás esetén: A granulátumot a ketrecek alatt összegyűlt trágyára szórjuk ki. 

-Mélyalmos tartás esetén: Az új állomány fogadása előtt kezeljük a behelyezett almot. 

Hatástartósság: a kijuttatott granulátum 12 héten keresztül fejti ki fejlődésgátló hatását. 

12. Figyelmeztetés 

Kizárólag légylárvák irtására és csak a használati utasítás szerint alkalmazható! 

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

8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani. 

Munkavégzéskor zárt védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg viselése kötelező. 

Élelemtől, takarmánytól távol, száraz, zárt helyen, eredeti csomagolásában úgy kell tárolni, 

hogy illetéktelenek (gyermekek és haszonállatok) ne férhessenek hozzá. 

Munka közben étkezni, dohányozni tilos! Kerüljük a készítmény bőrrel való érintkezését 

és a szembejutást. Szembejutás esetén bő vízzel legalább 15 percig mossuk a szemet, majd 

forduljunk orvoshoz. Alkalmazása után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell 

mosni. 

Mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz. 

Ezen túlmenően a készítmény: 

● természetes állóvizek és vízfolyások, valamint ezekkel összeköttetésben levő 

vízgyülemek partszegélyétől számított 50 méteres távolságon belül nem használható fel; 

● védett természeti területeken nem alkalmazható. 

Tilos a szert, annak maradékát vagy kiürült csomagolóanyagát élővizekbe (folyó, tó stb.) 

juttatni! 

Épületen kívül tárolt trágyát csak abban az esetben kezeljünk, ha az olyan trágyatárolóban 

került elhelyezésre, amely szivárgásmentes, szigetelt, illetve megfelel a biztonságos 

trágyatárolás egyéb követelményeinek. Az épületen kívül tárolt trágya kezelésekor a szert 

25-30 g/m
2
 dózisban használjuk. 

A trágya földeken való szétterítése, feldolgozása esetén, két hónappal azt megelőzően, már 

ne kezeljük a trágyát a lárvairtó szerrel. 

Tartsuk be a trágya tárolására és felhasználására vonatkozó hatályos (59/2008. (IV.29.)) 

FVM rendelet előírásait és a vonatkozó egyéb helyi előírásokat. 

Az anyag maradékát veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Az ember és a környezet 

veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. 

13. Címkefelirat: 

az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pontjait kell feltüntetni. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3036-1/2015 


