
Engedélyezési lap 

 1. Az irtószer neve: HokoEx légylárva-irtó granulátum 

 2. Gyártja: HOKO sarl. (Nogent-sur-Marne, Franciaország) 

 3. Forgalomba hozza: Déli-Farm Kft. (6791 Szeged-Kiskundorozsma 

  Kettőshatári út 6.) 

  4. Engedély száma: OTH 1420-3/2008. 

 5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

 6. Hatóanyaga: 2 % ciromazin 

 7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, 1-4 mm nagyságú, vízben oldható granulátum. Hatóanyaga a 

rovarnövekedést szabályozók közé tartozó ciromazin, a légylárvák fejlődésében 

morfológiai elváltozásokat okoz, és ezáltal megakadályozza az imágók normális 

kifejlődését.  

 8. Csomagolás: 

–  250 gramm és 1 kg töltőtömeggel műanyag dobozban,  

–  5 kg töltőtömeggel többrétegű műanyag zsákban, 

–  70 kg töltőtömeggel polietilén zsákban, fémhordóban 

kerül forgalomba. 

 9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös helyen, tárolva, a 

gyártástól számítva 5 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Állati trágyában fejlődő légylárvák irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A HokoEx légylárva-irtó granulátum a légytenyésző helyekre háromféle módon 

juttatható ki (10 m
2 

felület kezelésére szükséges mennyiség): 

– kiszórással: 250 g HokoEx-et nedves vagy vizes trágyára egyenletesen szórjuk ki.  

– permetezéssel: 250 g HokoEx-et (a trágya jellegétől függően) oldjunk fel 1 - 4 

liter vízben, majd a munkaoldatot peremezővel juttassuk a légytenyésző 

helyekre. 

– öntözéssel: 250 g HokoEx-et oldjunk fel 10 liter vízben, majd a munkaoldatot 

öntöző kannával juttassuk a légytenyésző helyekre. 

Alkalmazás előtt gondosan mérjük fel az összes légytenyésző helyet, és azokat 

egyszerre kezeljük. A kezelésekre az istállózási rendszertől és az időjárási függően 

2-6 hetente kerülhet sor.  

Alkalmazása: 

 Marhaistállóban: 

A mélyalmos részeket a falak mentén, a szerelvények mellett és alatt öntöző-

kannával vagy háton hordható permetezővel kell kezelni. Folyékony trágya 

esetén kiszórni is lehet. Az első kezelést kb. 1-3 nappal a ganajozás után kell 

elvégezni. Rácspadozatos marhaistállókban a teljes padlófelületeket HokoEx-el. 

egyenletesen be kell szórni. 
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 Sertésistállóban: 

Amennyiben a teljes felület rácspadozatos, akkor a teljes felületet, ha csak a 

felület egy része rácspadozatos, akkor a rácsos felületeket és a fekvőhelyek 

széleit kell kezelni. A kezelés kiszórással, öntözéssel vagy permetezéssel 

történhet. Legjobb a kezelést az állatok istállóba vitele előtt, illetve ganajozás 

vagy a trágyalé leeresztése után elvégezni. 

 Tyúkólban: 

Nedves vagy folyékony ürülék/trágya esetén szárazon kell a szert kiszórni, 

száraz trágya esetén a kezelést öntözőkannával vagy háton hordható 

permetezővel kell elvégezni. A trágyafelületet először kb. egy hét múlva (az 

ürülék 10 cm vastagát megelőzősen) kell kezelni.  

12. Figyelmeztetés: 

Lezárva és gyermekek számára nem hozzáférhető módon, élelmiszerektől, 

italoktól és takarmányoktól elválasztva kell tárolni. Munka közben étkezni, 

dohányozni és inni tilos! Megfelelő védőkesztyű viselése kötelező. Kerüljük el a 

szer bőrre és szembe jutását. Bőrre vagy szembe kerülés esetén bő a szert bő 

vízzel azonnal le kell mosni, illetve szemöblítést kell végezni. Baleset vagy 

rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz.  

Felhívjuk a figyelmet a kezelés alatt (különösen boxos istállóban) a helyszínen 

levő állatok következtében fennálló balesetveszélyre. A HokoEx alkalmazása 

során kerülje a szer takarmányba, takarmányozó és itató berendezésbe, valamint 

fejőgépbe kerülését.  

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/1/2008. DDO 


