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x.. Ad Eyt$sptg"xtíw ívtswyptxáa$ k
í-R" A tgrr*$rk ke*"eskcse$gtr$ newe

ff" A terrmts$g a$ssxetétm$* s e$ő*$$ít#sm

2'3- A teryyr $q $T"t$rtss6g! s nT'genrtyisnág$ tsssx*téte$*

l 
Amennyiben a ternték egyrrél tobb névvel rendelkezik, valamennyi nevet meg lehet adni ebben a ntez ben, ha az SPC egyéb elemei azonosak.

Eg,n_eb esetben további SPC-ket kell megadni (nevenként egyet)'

' N.. hatoany'agok, anrelyek isntcrete elengedlretetlen a ternték nregf'elelcí felhasználásál'loz'. AzSPC-t tartalntazo kérelemben a kérelntez nek
jelolnie kell a pontos Íirnkciot (pl. oId szer, riaszto szc'r, tartosítoszer, pignrent stb.). A ny'ilvánosságra hozott SPC-ben ezt az iltformáciot nen kÖzlik.
cstrpán a nenl hatoanyag nevét.

2ol5-ol-2o SPc TERMÉnrllru zox ÓsszEFoGLALÁsA 2

Kereskedelm i névl ország (adott esetben)
BROS rágcsál irt szer Magya rország

oEK szakvélemény száma 77rr/B/201s. DDO.

$".8" ffimges$S$yes

Az engedélyes neve és címe Név Bros Hungary Kft.

Elérhet ség H-It41 Budapest, Szugl u . 82.
telefon: + 48 6L 826 25 12
e-mail: bw@bros.pl

Az engedély száma HU-20 1 5-MA- 14-00088-0000

Az engedély kiadásának dátuma 2oL5. jan uár ,, ,\"
Az engedély lejáratának dátuma 2019. január,, 95"

1"3" A t*rmls$< sYá*'t jx/syártsi

A gyárt neve Bros Sp.j

A gyárt címe ul. Karpta 24., 6L-619 Poznaá, Lengyelország

Gyártási telephelyek ul. Karpia 24., 67-619 Poznari, Lengyelország

Í"'4. A hat anyss{*k) Eyárnt jn/gyárt $

Hat anyag bromadiolon
A gyárt neve Laboratorios Agrochem S. L.

A gyárt címe C/Tres Rieres, 10 Pol. Ind. Sud.,08292 Esparreguera,
Spanyol ország

Gyártási telephelyek C/Tres Rieres, 10 Pol. Ind. Sud., 08292 Esparreguera,
Spanyolország

Kiizhasználatri
név

IUPAc-név Fu n kci CAS-szám EK-szám Tartalom
(o/")

bromadiolon 3-[3-14-(4-
bromophenyl )phenyl I -3-
hyd roxy- 1 -phenyl propyl I -2-
hydroxychromen-4-one

hat anyag 28772-56-7 249-205-9 0,005

denat nium-
benzoát

keser
ízanyag2



ffiffiw BROS rágcsáloirt szer
EURopfi AÍ'{ cH HM lcALs AGffi N cY

R-p.. A Émyffi"sn*$**is tíBnxsm

Felhaszná|ásrakész, I0,20,25 és 50 grammos' filterpapír tasakokba kiszerelt, dercés rágcsál irt
szer. Min sítése: III. forgalmazási kateg ria

S. s$ \$ffi$ mmt*t$ ffiH"$ ffitffi *s Sw$nx&Sm$q,md$svw q$mffim*${wm$ wmsm*m $

s-$"- & ten'mó$< c}sxt*$ymxe{ss *s e$mks$mss* mx 3"HtrH/xssffi/ffiK r*x*sm$mt sxmy$s'x*

s-R- & tes"gtx*k msxti*$5awxi*sm ss *$sm$*éncárse m F/s& */NsK $n"sstpe$v" {ts*sw**$pes
sNrv*s$sNqy$$ sw:$$S $ri$sx5s*"^Nw) Ss sm -t" /S"$JN${ $e-t*mp*$xs {laesx*$5ems $*6sm$t t{vt5cs$qvs$5

sxs$s *nt*mym$v} ká$'v*te$r"stsmye* ssey$s"x*4

osztá ly ozás és cím kézés a fizi ka i-kém iai tu lajdonságok teki ntetében

Veszé Iykateg ria osztályozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyje! nem szrikséges.

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszé lykateg ria osztály ozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszéIyjel nem szÜkséges.

osztályozás és címkézés a kiirnyezet tekintetében

Veszé lykateg ria osztályozás
ntncs Nem jeloléskoteles, EU-veszéIyjel nem szukséges.

Címkézés=

R-mondatok: nem szÜkséges

S-mondatok:

52 Gyermekek kezébe nem kerrilhet.

s13 Élelmiszert l, italt l és takarmányt l távol tartand .

3 
M ikroorganizm us alapli termékekre: ml ités aÍr l' ha a biocid teÍméken fel kell tiintetnj a (munkáj uk sonin biol giai anyagokkal kapcsolatos

kockazatoknak kitett munkavá]la| k védelméÍ l sz l ) 2000/54lEK ifiáLnyelv Il. mellék|ete szeÍinti ''biol giai veszély''j l t'
4 F lhívj uk figyelmét, hogy a nemzeti engedé]yezési kéÍelmek esetében 20 l 5 ' 

j ni us l -ig az osztályozásnak és a címkézésnek a 67l548/EcK'
\alamint az'l999l45lEK inányelvek k vet lményeinek is meg kell f lelni . Uni s ngedélyezesnél ez nem szÜkséges.

2o15-o1-2o sPc renuÉrjerrruz r ÖsszEFoGLALAsA , 
N----

osztá!v ozás Nem ielo!éskoteles' veszélvt lelz piktoqram nem szÜkséqes.
Veszélvesséq i kateq ria
Fiqvelmeztet mondat

Címkézés
Fiqvelmeztetés
Figyelmeztetri
mondatok
ovintézkedésre
vonatkoz mondatok

PLo2 Gyermekekt l e]zárva ta rta nd .

P1o3 Használat el tt olvassa el a címkén kozolt informáci kat.
P28o Véd kesztyíi haszná lata kotelez .

P3o1 + 310 Lenyelés esetén: azonnal forduljon toxiko! giai
kozponthoz vagy orvoshoz.
P5o1 A tartalom/edény elhelyezése huIladékként: a nemzeti
el írásoknak meqfelelcíen.

Meoieqvzés
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s37 Megfelel véd kesztyrlÍt kell viselni.

s46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagol burkolatot és a
címkét aZ orvosnak meg kell mutatni4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4. fi ng*c$,* $yem*tt Ss $hmsxsri*E*s{mk}

4"'E" tás$;*s*tl $elhcsgni*&ás # 3" * $nk*sság$ felhasaná$ $<rrmk sa *t í*isx*re!éseks

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben, olyan helyeken alka]mazzuk, ahol egerek
Vagy patkányok el fordulása észlelhet '

Cé!szervezet (a
fejl dési szakaszt is
beIeértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Raftus norvegicus) fiatal és

egyedei, valamint
ivarérett egyedei

Felhaszná lási te r[i let zárt térben, egér- és patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alka!mazás d zisa
és gyakorisá9a

egerek irtásakor: 50
patkányok irtásakor:

gramm csalétek / Io m2
100 gramm csalétek / Io m2

Felhasznál i kiir lakossági fel használ k

Kiszere!ési egységek
és csomago! anyagok

Io, 20,25 és 50 grammos filter papír tasakok.
100, 20o,25o,500 gramm Vagy 1 kg csalétek mííanyag pohárba,
m anyag zacsk bd, ffi anyag vodorbe vagy kartondobozba
helyezve.

s'á"#' -s # á fs'g$Tesurgs$ssfl# [f#f?as&tlx specr"fs&g"ís eí ínáso$<-

.A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer
alkalmazása nélkul nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata
kismérték egérártalom felszámolására).

.A készítményt zárt térben olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok
el fordulása észlelhet .

.A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, Vonulási utak, tirÜlék stb.)
Vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetunk. A nyomok vagy láthat károkozások
alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálok, majd a kezelést ennek
ismeretében vé9 ezzuk.

.VegyÜk számításba, hogy amennyiben az egerek vagy patkányok az értntett hellyel
szomszédos épÜletekben is jelen Vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a
terÜletekre is kiterjed.

.A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet
táplálékforrást távolítsunk el.

.Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a b torok mogott alakítsunk ki rn.
etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiség irt szert tudnak
fogyasztani.

.A készítményt tartalmaz filterpapír tasakokat - azok felnyitása nélkÜl - helyezzuk olyan
m anya9 rágcsál etet állomásba, amellyel biztosíthat , hogy a 9yermekek, valamint a házi-
és haszonállatok ne férhessen ek hozzá a csalétekhez. Az etet állomásra írjuk fet a kovetkez
szoveget: ,,Vigyázat! Rágcsál irt szert tartalmaz!" éS gondoskodjunk az állomás stabil
rogzítésér l.

.Az etet helyeket els alkalommal 3 nap m lva ellen rizzuk, az elfogyasztott csalétket
p toljuk. A szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en 3-4
naponta ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsál k ártalma
teliesen meo nem sz nik.

5 Mitsolja át ezt atáblázatot annyiszor, aháttyszclr sziikséges (f'elhasználásonként egy, táblázat).

2o15-o1-2o SPC TERMÉr;rlleuzox Ósszrrocut-Ásn
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.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes

etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.
.Amennyíben a csalétkek érintetlenul maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzÜ k át az irt szert máshova .

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztuláSa a fogyasztás
után néhány nappal várhat .

oA csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
.A kezelés, a rágcsfl l elsiaporodásának mértékét l fugg en,2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben aI egérártalom 6 hét alatt nem csokken, forduljunk kártev irt szakemberhez.

.A keze!és után, de Iegkés bb 6 hét mÚrlva, az etet állomásokat gy jtstik ossze, az

esetleqesen kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

ffiffiffiw& BROS rágcsál irt szer

S_-ff*S. S -$ ^$ Ssu$ssse$s$$-:$srm wmssm$$qep.w$ ww$$s"w$ms$s$*$sw$S $<sxw.e$"$s$"N Ndsgr$s $qsffR{c**'s$$"

ftwg*$ssxfu sc$ $sgwsu e$s$segl$$pe*s"Bp*$*g$e$s$ e$S'$s",4$sep& a$s m &wrssprs#'*S $s{*Ne$svs$$"*S$.wS

*$wssp$ sfuw$*$sm&.

s-á-6- Á s . sg$sssxsp$$e$se"m wssxss$*wxs spss &ssf s ses"setq$& $s s's*tgptwgw$e$-sm

*tsss*s$se$gr*s ss*sm$ssxss$mst se$s-s wmgsm$-fuq}sd e$s'írsss&-

4..H,S*. sS S S $$tss.ear$$,s$srax wmssmsftmcs ees css $,s$r"s$*$ss fl*$$'$#e$e& #s s${"mr'. fu**$.'Sse$gv$

$S s"rw$s$sss S$s"w$e.$se* S*$S*$fs$e$< ssp*$$s$$.

4-.*"-ff- s s' -s $mÉ$msgsp*$de$.sres w*mms$amas sp*cc g"gs swsffise$gfu*sq$se${"

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekébenI az

ellen r1ésekkél parnuzamosan el kell távolítani a keze!és során elpusztult rágcsál kat. Az
elhullott rágcsál tetemét véd keszty ben, kifordított m anyag zacsko segítségével kell

osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsom zva lezárni. A dupla
zacskoban lev tetemet zárt hulladéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése
kommunális hulladékként torténi k.

Terméktípus 14. terméktípus

Az engedélyezett
felhasználás pontos
Ieírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
Vagy patkányok el fordulása észlelhet .

Célszervezet (a
fejI dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Raff us norvegicus) fiatal és

egyedei, valamint
ivarérett egyedei

Fel hasznáIási terlilet zárt térben, egér- és patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek

Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

egerek irtásakor: 50
patkányok irtásakor:

gramm csalétek / Io m2
100 gramm csalétek / Io m2

Fe!használ i ktir fog l a lkozásszer fel haszná l k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

Io, 20,25 és 50 grammos filter papír tasakok.
50O gramm, továbbá 1 , 2, 2.5, 5 , Io, L5, 20 és 25 kg csalétek
m anyag pohárba, m anyag zacsk ba, m anyag vodorbe Vagy

s.R. tgh$Sxm : Ne$hmsmss*$Ss s'tr * swg$m$$<mx*ssmer{$ f*$hmsxffil$$S$snsmk sx$rxs
$q$sm*re$s&smfiq$

6 
Másol.ja áÍeztatáblázatotannyiszor, ahányszor sztikséges (felhasználásonként egytábltzat).

20r5-or-20 sPc rrRN Ér: rllruzor Összrroc LALASA
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lrI lkartondobozba helyezve.

BROS rágcsáloirt szer

6'3- "g" s .s' ff fe$fxssem;$$ssfl LísflysfÁrwes specífí$e{'"{s eí írsscp$s"

.A készítményt zárt térben olyan helyeken alka]mazzuk, ahol egerek Vagy patkányok
el fordulása észlelhet .

.A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsuljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el
a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

.Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott tert]leten a csalétek hat anyaga
(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megel zése
érdekében javasolt a kÜlonbÓzo hat anyagu készítmények felváltva tortén alkalmazása.

oA csalétek kihelyezése e] tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
.A rágcsál irt szert aZ erre a célra szolgál szerelvényben helyezzÜkaz egerek Vagy
patkányok által látogatott helyekre, azok Vonulási rltjaira illetve feltételezett b rv helyÜk
kozelébe. Gondoskodjunk az etetoállomások stabil rogzítésér l.

.A rágcsál irto szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-
KvVM egyÜttes rendelet 8. számri mellékletének megfelel en - felt n jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tÜntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az
alkalmaz nevét, címét és telefonszámát.

.Az etet helyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellen rizzÜk és az elfogyasztott
csalétket p toljuk. A szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt
kovet en hetente Ismételjrjk meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzrik át az irt szert máshova.

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás
után néhány nappal várhato.

oA csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény aIkalmazását
kívánatos integrált kártev irtási rendszer (IPM/IPc) egyidej bevezetésével osszekotni.

.A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 6 hét alatt teljes rágcsál mentesség
érhet el. Amennyiben a rágcsál k ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelenség okát fel
kell deríteni és a szÜkséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés után az etet állomásokat gy jtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert
ta ka rítsu k fel .
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A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsát k
eltávolításár l. A foglalkozásszer felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a 9\/2oo1. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint
kotelesek qondoskod n i.

4-tr'"s'' Á '# .2 flef$yes"ar:s'$ásfla wsJ}af$<gz# specísí$r*gs árof,e$sí fefféfefek és eífars$paf' s;$grí
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BROS rágcsáloirt szer
EuRoP AÍ'{ cHEMlcALS AGENcY
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Kizár lag rágcsál irtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat !

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Az etet állomások helyét rgy kell kijelolni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
célszervezet áIlatok ne férhessenek hozzá. A készítmény mérgez az eml sokre és a
madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadoz éslvagy dogev á!!at
mérgez dhet, ha a rágcsál irt szertcíl elpusztult vagy legyengult egeret vagy patkányt
elfogyasztja.
Az irt szer kihelyezésekor használjon véd keszty t. Munka kozben tilos enni, inni Va9y
dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
ÉleImiszert I és takarmányt l elkÜlonítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá
nem férhet , száraz, h vos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

Intenzív szagri anyagokt l távol tartand .

Ne juttassa a készítményt éI vízbe.
Biztonsáqi adatlap foqlalkozásszer felhaszná! k kérésére rendelkezésre áll.

s- R- sw$ s:&őxk*s*s*${,

$"s- Vm$ssxívt#s$tN* s k,t$xww*$myn \s&s\s' k,$xw*twtt Psm*sswk s'*&sm$m{*$, *$ssseg $y*nspxl$t*s$
e$ $ $ vi$sw Bq S:s m k*$ ns'sy*peK vs*S e $ x'n ** cS $m* SwR ffi tc*x $<ed e$s* k.

Esetleges mérgezés vagy annak gyan rja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatnl!
Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát,

címkéjét vagy b|ztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasítására torténhet.
. A szájtjreget oblítse kl vízzel.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki.
. A b rt b szappanos vízzel mossa le.
. Panaszjelentkezésekorforduljonszakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl b vízzel, vatosan oblítse ki.
. Ha a SZemben kontaktlencse Van, azt távolítsa eI és folytassa a szem további oblítését.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsáI irt szer
lenyelését kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/expozíci és a ttinetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (pl . orrvérzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésrÍ Vagy tobb
haematoma, hirteIen fellép , szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciot kovet 48-72 ra elteltével a
protrombin id t (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke )4, a mérgezettnek
intravénásan K1-vitam|nt kell adni. A kezelés tobbszori megismétlésére is szÜkség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezeIés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellen rlzni
szÜkséqes.
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ffiffiffiffi& BROS rágcsáloirt szer
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY
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A kezelés után az etet helyeket szÜntessÜk meg. Gy jtsÜk ossze a megmaradt irt szert,
valamint a rágcsál írt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen
kisz r dott irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell
kezelni és veszélves hulladék átvev helvre _ pl. hulladékudvar - kell leadni.

s's. Á terffitcsk t*n*$ás$ feltst*lei s e$tmrth*tcs*g$ id*jc sxo$<a*sws t;á*"*lási feltéte$ek
n:w$Nett.

Eredeti , zárt csomagolásban, fényt l és h t l védett, száraz, h vos, fagymentes, j l szelloz
helyen tárolva, a gYártást l számítva 2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi
csomaqolásokon fel kell tÜntetni!

s- ffigy*$ e$ íra*sw$q {És $ffiffiw$*6yx*s*$<'

A címkefelirat tartalmazza :

BRos rágcsál irt szer

A formuláci típusa: Felhasználásra kész dercés rágcsál irt szer.

Min sítése: III. forgalmazási kateg ria

Hat anyaga: 0,0057o bromadiolon

Engedélyes: Bros Hungary Kft., H-1141 Budapest, Szugl u. 82.

oTH engedélyszám: H U-2015-MA- 14-000BB-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasznál i kiír fiiggvényében:

Továbbá a rágcsál irt szert tartalmaz filterpapír tasakokon feltrintetend az alábbi szoveg:

BRos rágcsál irt szer
Hat anyaga: 0,0057o bromadiolon
Ellenszere : Kr-vitamin

Felhasznál i kiir Címkén feltiintetend pontok

Lakosság i
3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra
vonatkoz rész\, 5.2., 5.3.' 5.4. és 5.5. pontok

Fog la lkozásszeríi 3.,4.2. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra
vonatkoz rész), 5.2., 5.3., 5.4. és 5.5. pontok
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