
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Detia Degesch paraffinos rágcsálóirtó blokk 

  2. Gyártja: Detia Freyberg GmbH (Laudenbach, NSzK). 

  3. Forgalomba hozza: Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Orczy út 6. 

  4. Engedély száma: OTH 2234-3/2011. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,005% brodifakum 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Halványlila színű, viaszos, 

– 35 g súlyú, 6 cm magasságú, 2,7 cm átmérőjű, középen a felfüggesztés lehetősége miatt 

lyukas henger, illetve 

– 200 gramm súlyú, 9 x 6,5 x 3 cm nagyságú, a felfüggesztés céljából dróttal ellátott téglatest 

alakúra préselt csalétek. 

Véralvadásgátló hatását egyszeri fogyasztás után gyomorméregként fejti ki. Mérgezési 

veszélyét a különlegesen keserű adalékanyag (Bitrex) csökkenti. 

  8. Csomagolás: 

– 35 g-os csalétek: 10 kg töltőtömeggel (285 db-os kiszerelésben), 

– 200 g-os csalétek 10 kg töltőtömeggel (50 db-os kiszerelésben), 

felcímkézett karton dobozban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Patkányok és egerek irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A csalétket különböző, patkány- vagy egérirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényekben 

(etetőláda, -doboz, -tálca) a rágcsálók közlekedési útjainak, vagy táplálkozási helyeinek 

közelébe helyezzük ki. 

Alkalmazási mennyiség etetőhelyenként, a blokk méretétől függően: 

35 grammos blokk: 

● egérirtáskor 1-2 méterenként 1 db, 

● patkányirtáskor 50 m
2
-enként, illetve pincében 10-12 méterenként 6-7 db.  

Nedves pincékben és felfúrásokban a csalétket a közepén levő lyukon keresztül áthúzott 

dróttal rögzítsük. 

200 grammos blokk: 

Patkányirtáskor 50 m
2
-enként, illetve pincében 10-12 méterenként 1 db. 

Nedves pincékben és felfúrásokban a blokkot a drót segítségével rögzítsük.  

A csatornahálózat tisztítóaknáiban a csalétket tegyük csatornaládába, esővíznyelőiben 

és/vagy udvari vízösszefolyókban pedig a dróttal úgy függesszük fel, hogy az a víz szintjét 

ne érje el, de ugyanakkor abból a rágcsálók könnyen fogyaszthassanak. 

A kihelyezett csalétket 3-4 naponként ellenőrizzük, és az elfogyasztottat pótoljuk. 

A rágcsálóirtószer elfogyasztásától a rágcsálók 3-10 napon belül elpusztulnak. 
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12. Figyelmeztetés: 

A készítményt a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. mellékletében 

foglaltak szerint kell felhasználni. 

Esetleges mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni, a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. 

Ellenszere: Kl-vitamin (Konakion inj.) 

13. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pontokat 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/52/2011. DDO. 


