
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Larvonex légylárvairtó szer 

  2. Gyártja: Plank Hygiene (Oberwölbling, Ausztria) 

  3. Forgalomba hozza: Mező-Chem Kft., (8111 Seregélyes, Fő út 222.) 

  4. Engedély száma: OTH 2480-3/2009. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 2% ciromazin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását a légylárvákra gyomorméregként fejti ki, a rovarok hormonháztartását zavarja. 

  8. Csomagolás: 

250 g töltőtömeggel műanyag pohárban, valamint 1, 2, 3, 5, 10, 20 és 25 kg töltési tömeggel, 

műanyag vödörben kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Állati trágyában tenyésző legyek (házi légy, csillárlégy, szuronyos istállólégy stb.) lárváinak 

fejlődését gátolja. 

11. Használati utasítás: 

A Larvonex légylárvairtó szert vízzel történő hígítást követően, locsolókanna segítségével vagy 

hígítás nélkül, kiszórva kell a trágya felületére juttatni. A falszögletek, illetve a padozat 

réseinek, repedéseinek kezelésére különös gondot kell fordítani. 

A mellékelt mérőkanállal egyszerre kb. 20 g készítmény mérhető ki. 

1. Öntözéssel: 

10 m
2
 felület kezeléséhez 250 g légylárvairtó szert keverjünk össze 10 liter vízzel. 

● Trágyalehúzó csatornával ellátott istállóban: 

– az elkészített munkaoldatot locsolókannával juttassuk a trágyalehúzó csatornákba. 

● Almos istállóban: 

– az elkészített munkaoldatot egyenletesen juttassuk a trágyakupacokra, valamint az ólak 

nem bejárt széleire (kb. 0,5 m szélességben). Az első kezelést kitrágyázás után 5 nappal 

végezzük. A kezelést nyáron kéthetente, tavasszal és ősszel négyhetente ismételjük meg. 

2. Kiszórással: 

● Almolásnál: 

A légylárvairtó szert 25g/m
2 

dózisban, egyenletesen szórjuk ki a mélyalomban. A kezelést 

márciustól októberig rendszeresen, 14 naponként ismételjük meg. 

Mivel a Maden Frei légylárvairtó szer kizárólag a légylárvákra hat, a kifejlett legyek 

elpusztítása érdekében egyidejűleg imágóirtást is célszerű végezni. 

12. Figyelmeztetés: 

A 38/2003. (VII. 7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. sz. mellékletének vonatkozó 

előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/26/2009. DDO 


