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Amennyiben a termék eg1,rrél több néwel rendelkezik, valamennyi nevet meg lehet adni ebben a mezőben' ha az SPC egyéb elemei

azonosak. Egyéb esetben további SPC-ket kell megadni (nevenkerrt egyet).

TERMÉKJELLEMZőK
2015'05.06. sPc ossZEFoGLAúsA

Kereskedelmi név1 ország (adott esetben)
Broditop rágcsálói rtó g ranulátu m Magyarorszá9

oEK szakvélemény száma DD-EPID/1 580- 1/20 1 5

R"#- Nrxgmdólyes

Az engedéIyes
neve és címe

Név Zapi S.p.A
EIérhetőség Via Terza Strada 12,

35026 Conselve (PD), olaszország
Az engedéIy száma H U- 20 1 5- M A- 74-00727- 0000
Az engedély
kiadásának
dátuma

2015. május ,,Q'.'. "

Az engedély
Iejáratának
dátuma

2079. január 27.

1.3. A t*w"vtték gvsrtö$a/gysrtói

A gyártó neve Zapi S.p.A
A gyártó címe Via Terza Strada 12,

35026 Conselve (PD), olaszország
Gyártási telephelyek -bizalmas adat

s"4- & $net*anyag(mk} 6yártójwlgv&u"tó!

Hatóanyag brodifakum
A gyártó neve PelGar International Limited

A gyártó címe Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire GU24 2QR,
Egyesült Királyság

Gyártási teIephelyek -bizalmas adat
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2.2. A fms"m"nuEi*a&* t$pxsm

Felhasználásra kész rágcsálóirtó 9ranulátum ömlesztve vagy egyedileg tasakolva.

3- Ffrgym$ eatets Fn*ildffiffsüq t&w w$mü#xkmd*sre vonetkozó
F33&nd&tr# 4

$-'t- Á tex" é *sxtá|ymx sm *s eímk,ézsse az 127*/R &ffi1ffiK nenqd*$e{ sxsrilnt

2 A termék pontos összetétele bizalmas adat,hatóságrendelkezésére ál1.
3 

Nem hatóanyagok, amelyek ismerete elengedhetetlen a termék megfelelő felhasználásiíhoz Az SPC-t tarlalmazó kérelemben a
kérelmezőnekjelölnie kell a pontos fi.mkciót (pl. oldószer, riaszió szer, tar1ósítószer, pigrnent stb.). A nyilvánosságrahozoIÍ SPC-ben eá az
infonnációt nem közlik, csupán a nem hatóanyag nevét.
4 

Mikroorganíznus alapú tetmékekre: enlítés anó1,haa biocid tenrréken fel kell túntetni a (munkájuk során biológiai anyagokkal
kapcsolatoskockazatoknakkitettmunkavállalókvédelmérőlszóÍó)2000l54lEKiranyelvII mellékleteszerinti ,,biológiai veszély''jelet'

TERMÉK]ELLEMZóK
2015.05.06. sPc ÖsszerocnúsR

KözhasznáIatú
név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom

(o/o)

brodifakum 3-13-(4',-
bromoxbifenil-4-
il)-I,2,3,4-
tetrahidro-1-
naftill-4-hidrox-
ikumarin

Hatóanyag 56073- 1 0-0 259-980-5 0,005

denatónium-
benzoát

Keserű
ízanyag3

3734-33-6 223-095-2

osztálvozás: Nem osztályozandó,
Veszélyességi
osztálv' katesória

Nem veszélyes keverék

Figyelmeztető H-
mondat

nrncs

Címkézés
Piktoqram nem szükséqes
Fiqvelmeztetés nem szükséqes
Figyelmeztető H-
mondatok

kiegészítő H-mondat:
EuH210 Kérésre biztonsáqi adatlap kapható

ovintézkedésre
vonatkozó P-
mondatok

P1o2 Gyermekektől elzárva tartandó.
P28o Véd ő kesztyű hasz ná l ata köte l ező. (fog l a l ko zásszerű
felhasználók)
P301 + 31O LENYELES ESETEN: azonnal forduljon
ToXIKoLÓGIAI KÖZPoNTHoZ vaqy orvoshoz.

Meoieqvzés
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osztály ozás és cím kézés a fizi kai-kémiai tulajdonsá gok teklntetében

VeszéIy osztá!yozás
nrncs EU-veszélyjel nem szÜkséges.

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszé!y osztályozás
ntncs EU-veszélyjel nem szü kséges.

osztályozás és címkézés a környezet tekintetében

Veszély osztályozás
ntncs EU-veszélyjel nem szükséges.

Címkézés: VeszéIyjel, szimbólum: nem szükséges

R-mondat: nem szükséges

S-mondatok:

sLl2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.
S37 Megfelelő védőkesztyűt kel l visel n i. (fog lal koz ásszerű fel haszná lók)
546 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és
a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.

5 Felhíviuk figyelmét, hogy a nemzeti engedélyezési kérelrnek esetében 20 1 5. június l-ig az osz|ályozásnak és a círrrkézésnek a

67l548lEcK, valarnint azl999l45lEK imnyelvek követelrnényeinek is rneg kell felelnie. Uniós engedélyezésnél ez nem szükséges.

TERMEKJELLEMZOK
osszrrocnúsn2015.05.06. SPC
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Broditop rá9csálóirto
granulátum

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedéIyezett
felhasznáIás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

. Lakossági felhasználók a patkányok irtásakor csak az erre
a célra szolgálő műanyag rágcsálóetető szerelvényben
helyezhetik ki a készítményt.

Célszervezet (a
fejlődési szakaszt is
be!eértve)

.házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett egyedei

. vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiatal és ivarérett
egyedei

Felhaszná!ási terület . zárt térben és az épuletek környékén eoér-és
patkánvirtásra : lakossági és foglalkozásszerű felhasználók

Az alka!mazás
módja(i)

kihelyezhető mérgezett csa létek

Az alkalmazás dőzisa
és gyakorisá9a

Eoerek irtásakor:
. kismértékű ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb

50 gramm csalétek (1 db egéretető doboz),
o nagYmértékű ártalom esetén: 2 méterenként

legfeljebb 50 gramm csalétek (1 db egéretető doboz).
Patkánvok irtásakor:

. kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként
legfeljebb 100 gramm csalétek (1 db patkányetető
láda)

o nagYmértékű ártalom esetén: 5 méterenként
legfeljebb 100 9ramm csalétek (1 db patkányetető
láda)

Felhasználói kör la kosság i felhasználók
fog la l kozás szerű fel haszná lók

a

a

Kiszerelési egységek
és csomagolóanyagok

Kisze re !ése k la kossá 9 i fe ! ha sználők részér e,
egérirtásra:
25 illetve 50 grammos tasakok

. műanyag egéretető dobozokban: legfeljebb 50 gramm
o műanyag egéretető dobozban, kartondobozba

helyezve: legfeljebb 50 gramm
o műanyag egéretető dobozokban, kartondobozba

helyezve: dobozonként legfeljebb 50 gramm

. műanyag zacskóban ömlesztve: legfeljebb 50 gramm

Kiszerelések !a kossá gi fel használők részére
patkányirtásra:
25 illetve 50 grammos tasakok

. műanyag patkányetető ládában: legfeljebb 100
gramm

. műanyag patkányetető ládában, kartondobozba



WreCHA
KfJ**FHAr* tH*M'*ÁL* A6€tlcV

TERMÉKJELLEMZőK
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Broditop rá9csálóirtó
granulátum

helyezve: legfeljebb 100 gramm
. műanyag patkányetető ládákban, kartondobozba

helyezve: ládánként legfeljebb 100 gramm, összesen
legfeljebb 1 kg

. műanyag zacskóban ömlesztve: legfeljebb 1O0 9ramm

Kiszerelések Iakossági feIhasználők részére, egér- és
patkányirtásra:
25 illetve 50 grammos tasakok

o műanyag té9elybe helyezve: legfeljebb 1 kg
. műanyag dobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
o papírdobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
o műanyag vödörbe helyezve: legfeljebb 1 k9
. fémdobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
. műanyag zacskóba helyezve: legfeljebb 1 kg

Kisze re !ése k fog la I k ozásszeríi fe l h aszn á I ó k részére,
egérirtásra:
25 illetve 50 grammos tasakok

. műanyag egéretető dobozokban: legfeljebb 50 gramm
o műanyag egéretető dobozban, kartondobozba

helyezve: legfeljebb 50 gramm
o műanyag egéretető dobozokban, kartondobozba

helyezve: dobozonként legfeljebb 50 gramm

Kl sze re l ése k fo g I a l k ozásszeríi fe I h a sz n á ! ó k részé re
patkányirtásra:
25 illetve 50 grammos tasakok

. műanyag patkányetető ládákban: legfeljebb 100
gramm

. műanyag patkányetető ládában, kartondobozba
helyezve: legfeljebb 100 gramm

. műanyag patkányetető ládákban, kartondobozba
helyezve: ládánként legfeljebb 100 gramm, összesen
legfeljebb 1 kg

Ki sze re I ése k fo g l a ! k ozásszeríi fe l h a sz n á lők r észér e,
egér- és patkányirtásra:
25 illetve 50 grammos tasakok

. műanyag vödörbe helyezve, ömlesztve vagy műanyag
zacskókban: legfeljebb 15 kg

o műanyaggal bélelt vagy béleletlen kartondobozba
helyezve, ömlesztve vagy műanyag zacskókban:
legfeljebb 15 k9

. műanyaggal bélelt papírzsákban: legfeljebb 25 k9

. műanyag tégelybe helyezve: legfeljebb 3 kg
o műanyag dobozba helyezve: legfeljebb 3 kg
. fémdobozba helyezve: legfeljebb 1 k9
. műanyag zacskóba helyezve: legfeljebb 1 kg
. ömlesztve műanyag zacskóba helyezve: legfeljebb 1

kg

N-
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1': Lakossági feIhasználóknak szánt kiszereIéseken:

.A készítményt zárt térben és az épÜletek környékén, olyan helyeken alkalmazzuk,
ahol rágcsálók előfordulása észlelhető.

.A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóártalom
irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda
használata kismértékű egérártalom felszámolására).

.A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, lyukak, vonulási utak, Ürülék
stb.) vagy a rágásuk okozta károkból következtethetünk. A nyomok vagy látható
károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók,
majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.

.Vegyük számításba, hogy amennyiben a rágcsálők az érintett hellyel szomszédos
épületekben is jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a területekre
is kiterjed.

.A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető
táplálékforrást távolítsunk el.

.A rágcsáIóirtó szerelvényt nem
tartaImazó Iakossági kiszereIéseken:

.Elsősorban a falak mentén, a szekrények
alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki ún.
etetőhelyeket, amelyekből a rágcsálók
elhullásukhoz eleoendő mennviséqű

A rágcsá!óetető szereIvényt
tartalmazó lakossági
kiszereIéseken:
Az egéretető dobozt ne nyissuk fel.
A szerelvényt a megfigyelt rágcsáló-
aktivitás közvetlen közelében -

rrnNÉrcetlilqzór
ÖsszrrocnúsR2015.05.06. SPC
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Broditop rágcsálóirtó
granulátum

elsősorban a falak mentén, i rtószert tud na k fogyaszta n i

szekrények alatt és a bútorok mögött | .eatkányok irtásakor használjunk olyan
_ helyezzük ki, ú9y, hogy a hosszanti I műanyag rágcsálóetető állomást, amellyel
oldala a fallal érintkezzen, és nyílásai I biztosítható, hogy a gyermekek, valamint
a falhoz essenek közelebb. I a nem célszervezet állatok (az egyéb

vadon élő állatok, illetve a házi- és
haszonállatok) ne férhessenek hozzá a
csalétekhez. A tasakokat rögzítsuk az
etetőállomásban található rúd vagy tüske
segítségével és gondoskodjunk az állomás
stabil rögzítéséről is.

.Egerek irtásakor, ha nem áll
rendelkezésünkre műanyag rágcsálóetető
állomás, a készítményt rakjuk papír vagy
műanyag tálcákra, majd ezeket a falak
mentén helyezzük ki, végÜl borítsunk
rájuk egy-egy tetőcserepet vagy más
alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók
a csalétket megközelíthessék, de ahhoz
illetéktelen személyek, gyermekek,
valamint a nem célszervezet állatok ne
férhessenek hozzá. A rágcsálói rtó szert
tartalmazó tasakokat drót segítségével
rögzíthetjÜk is, hogy azokat a rágcsálók
ne hurcolják el.

.Az etetőhelyekre írjuk rá z ,,Vigyázat|
lóirtó szert tartalmaz.''

.Az etetőhelyeket első alkalommal 3 nap múlva ellenőrizzÜk, az elfogyasztott csalétket
pótoliuk. A szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki' Az ellenőrzést ezt
követően 3-4 naponta ismételjük meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg
a rágcsálók ártalma teljesen meg nem szűnik'

oHa a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk több etetőhelyet, az
egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljÜk.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen
vannak, helyezzÜk át az irtőszert máshova.

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a
fogyasztás után 3-5 nappal várható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amí9 azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

.A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 2-6 hetet vehet
igénybe. Amennyiben a rágcsálóártalom 6 hét alatt nem csökken, forduljunk
ká rtevői rtó sza kem berhez.

.A kezelés után, de legkésőbb 6 hét múlva, az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az
esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

2. : Fog I a l k ozásszeríi fel haszná Ió kn a k szá nt kisze re léseken :

.A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben
szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzúk'

.Az irtás megkezdése előtt mérlegeljÜk, hogy az adott területen a csalétek
hatóanyaga (brodifakum) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia
kialakulásának meqel őzése érdekében javasolt a különböző hatóanyagúelőzése érdekében javasolt a különböző ható

TERMEKJELLEMZOK
ÖsszrrocnúsR201s.05.06. sPc
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Broditop rágcsálóirtó
granulátum

készítmények felváltva történő al ka l mazása'
.A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk
el.

.A termék használata közben viseljünk megfelelő védelmet nyú1tó, ru
m i nősé9ta n úsítvá n nya l rendel kező védőkes ztyűt'

.A rágcsálóirtó granulátumot az erre a célra szolgálő szerelvényben helyezzúk az
egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve
feltételezett búvóhelyük közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil
rö9zítéséről.

.A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 39/2oo3' (VII. 7.)
ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltűnő
jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tÜntetni: a rágcsálóirtó szer nevét,
hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

.Az etetőhelyeket az első két hét során 3-4 naponként ellenőrizzúk, a kiürült
rágcsálóirtó dobozokat cseréljük le. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjÜk
meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók ártalma teljesen
meg nem szűnik

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk több etetőhelyet, az
egyes etetőhelyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne növeljÜk.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen
vannak, helyezzük át az irtőszert máshova.

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a
fogyasztás után 5-9 nappal várható.

oIndokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény
alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű
bevezetésével összekötn i.

.A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 2-6 hét alatt teljes
rágcsálómentesség érhető el. Amennyiben a rágcsálók ártalma ezt követően is
tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni és a szükséges intézkedéseket meg
kell tenni.

.A kezelés után az etetőállomásokat gyűitstik össze, az esetlegesen kiszóródott
irtószert takarítsuk fel.

Továbbá a tasakolt granuIátumot tartaImazó kiszere!éseken:
A rágcsálóirtó szert tartalmazó filterpapír tasakokat azok felnyitása nélkül helyezzük ki.
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Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, madarak,
valamint más, nem célszervezet állatok nem férhetnek hozzá.
A bőrrel való érintkezés kerülendő.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg,
szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok
által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.
n készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és
minden egyéb ragadoző és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtó szertől
elpusztult vagy legyengült patkányt, egeret elfogyasztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a
készítményt élővízbe'
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

ruECYlA Broditop rá9csálóirtó
granulátum
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Esetleges mérgezés Vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a
címkét mutassa meg az orvosnak!
Lenyelés esetén:

. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát,
címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.

. A szájüreget öblítse ki vízzel.

. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
Bőrre jutáskor:

. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.

. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:

. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse
ki.

. Ha a szemben kontaktlencse Van' azt távolítsa el és folytassa a szem további
öblítését'

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, brodifakumot tartalmaz. A rágcsálóirtó
szer lenyelését követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés
jelentkezhet.
A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.
R készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl'
orrvérzés, ínyvérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy
kiterjedésű vagy több haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom)
észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és
azexpozíciót köVető 4B-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a
protrombin idő értéke >4, d mérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni.
A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.
Ellenszere: Kr-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni
szÜkséges.)

TERMEKJELLEMZOK
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A Iakossági felhaszná!óknak szánt kiszereléseken:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az
ellenőrzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat.
Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével
kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni.
A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további
kezelése kommunális hulladékként történik

A f og !a l ko zásszeríi fe l h aszn á ló kn a k szá nt kisze reléseken :
A közegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az
ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók
eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek
veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

Továbbá minden kiszerelésen:
A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt
i rtószert, va la m i nt a rágcsá lói rtó szerelvényeket és csa léteká l lomásokat.
Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáről. Az eredeti céljára
fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és
veszélyes hulladék átvevő helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni.

s-s- A twn"mc*$c t*rolnásE ffc6&6*m$efi &s *$tart&gmt*s;*g* $ e$* sxokl$sos ta&a"mffssö

$eltt&te$w[< me$$ett.

Eredeti, zárt csomagolásban, illetéktelenek elől elzárt, fénytől védett, száraz, hűvös,
jől szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.
(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

rrRuÉr:rllEMZőK
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Broditop rágcsálóirtó
granulátum

6. Egy$b m$ $'r;&mm s il$T@$jffi$Wz{&sffiff{-

A címkefelirat tartalmazzaz

Broditop rágcsáIóirtó granuIátum

Hatóanyaga: 0,005o/o brodifakum

Engedélyes és gyártő= Zapi S.P.A, olaszország

oTH engedélyszám: H U-201 5-MA- 14-00 I27 -oooo

vaIamint, jelen dokumentum aIábbi pontjai, a kiszerelés és a feIhaszná!ói kör
fü99vényében:
2.2., 3.t. (vagy 3.2.),4.1 (a kiszere!ések és csomagolóanyagok listájának
kivételével), 5.1., 5.2.,5.3.| 5.4., 5.5.

Továbbá a műanyag rágcsálóetető szerelvényeken feltÜntetendő az alábbi szöveg:

Broditop rágcsálóirtó granulátum
Hatóanyaga : 0,0057o brodifakum
Ellenszere: Kr-vitamin
Engedélyes l Gy ártő: Za pi S' p.A (olaszország)
oTH engedélyszám: HU-2015-MA-14-00I27 -0000

Tová bbá a g ra n u Iátu mot ta rta Imazó fiIterpa pír tasa kokon feltü ntetendő :

Broditop rágcsá !óirtó 9ranulátum
Hatóanyaga : 0,005o/o brodifakum
Ellenszere: Kr-vitamin
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