
Engedélyezési lap

|, A2 irt szer neve: Bixan GeI hangyairt csalétek
2,Gyártja: Kwizda France S.A.S. (Marly le Roi, Franciaország)
3. Forgalomba hozza: Kwizda Agro Hungary Kft., 1 1 38 Budapest, Váci ilt 135-139.
4. Engedély száma: Trr l g T9 { -3 í nol5.
5. Terméktípus és min sítés:
5,L Blocld terméktíplJ,s.. l8. terméktípus
5.2. Termék min sítése: III. forgalrnazási kateg riájri szabadforgalm{r irt szer
6. Hatíany a ga : 5,7 s%o nátrium-dimeti l-ar zenát
7. Fizikai' kémiaÍ, hatástani és toxikol giai tulajdonságok;

Miíanyag tar-t ban elhelyezett, gél állag csalétek, amely hatását a hangyakra gyornorméregként
fejti ki. Biztonságát a csalétekbe kevert keserri vegyiilet (Bitrex) fokozza.

8. Csomagolás:
Az egyenként2 gramm tcjltotomegri mrianyag csalétekállomásb l 2,4, illetve 6 db-ot tart41maz
kiszerelések címkefelirattal ellátott papÍrdob ozbankertilnek forgalomba.

9. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, szátaz, hrivos helyen tárolva, a gyártást l számítva 3 évig
használhat fel.
(A gyártas idejét a dobozon fel kell ttintetni!)

1 0. Felhasználhat ság kártev k szerint:
ZÍtrt térben és az erkélyen, teraszon el fordul házi és kerti hangyák elpusáít ásáraalkalmas.

1 1' Használati utasítás:
A csalétekdoboz peremén lév fiileket t rjtik Ie' Az így kialakított nyílásokon keresztr1l a
hangyak meg tudjak kcjzelíteni a csalétket. A dobozt helyezzik a hangyák vonulási ritjaira, illetve
a feszki'ik kcjzelébe, a falak mentén, fénytol védett helyre. A vonz hatasri csalétekb l a hangyák
fogyasztanak, azt a fészekbe hordjak és az ott:mrrtozkod kat ezze|tápláIják, í8y a hangyaboly
kihal' Hatását a bolyra kb. 2 hét alatt fejti ki'
A csalétek kihelyezésekor a hangyák minden más potenciális táplálékfonását el kell távolítani,
illetve biztosítani kell, hogy azolr toz a hangyák no férhessenek hozzá.
A csalétket mindaddig tartsuk kihelyezve, arníg a hangyák jelenléte megsziinik. Er s
hangyaártalom esetén egyszeÍTe t bb dobozt rakjunk le.
2-3 hetente u elhasznált csalétket sztlkség szerint cseréljtik rijra.
A termék alkalmazásakor egyéb, felriletkezel rovarirto szert ne használjurrk, az ugyanis
akad ál yo zhatj a a hangy ákat a c s alétek felkeresésb en.

1.2' Figyelmeztetés:
Csak a használati utasításnak megfelel en használjuk!
A használat kcizben enni, inni és dohanyozni nem szabad'
A csalétket gy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon_ va1yháiz.iál.Lat ne ferhessenhozzá,
A készítmény hasznáLata után b , meleg' szapparLos vízzel kezet kell mosni.
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagol burkolatot és a címkét az orvosnak
meg kell mutatní.
Gyermekekt l e|zárva tartand .

Élelmiszert l és takarmányt l elktilonítve' gyeÍÍnekek és háziállatok á|ta| hozzá nem férhet
helyen taroland .

J.3. Címkefelirat:
Tartalmaz za az I .,2.,3 .,4., 5.,6., 8.,9., 1 0., 1 1 . és 1 2. pontokat.

14. oEK szakvélemény száma: DD-EPID ll923-Il20l5.


