
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Maggots GR légylárva-irtó granulátum 

  2. Gyártja: Belgagri S.A. (Engis, Belgium) 

  3. Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 

  4. Engedély száma: JKF/7139-3/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 2% ciromazin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, vízben oldható granulátum. Hatóanyaga rovarnövekedést gátló hatású. 

  8. Csomagolás: 

– 1 kg töltőtömeggel kartonpapír hengerben,  

– 2, 5 és 10 kg töltőtömeggel műanyag vödörben, valamint 

– 20 és 25 kg töltési tömeggel műanyag- vagy papírzsákban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

használható fel.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Állati trágyában tenyésző légylárvák (pl. házi légy, szuronyos istállólégy) fejlődésének 

gátlására használható. 

11. Használati utasítás: 

A Maggots GR légylárva-irtó granulátum a légytenyésző helyekre háromféle módon 

juttatható ki (20 m
2 

felület kezelésére szükséges mennyiség): 

– kiszórással: 500 g Maggots GR-t szórjunk ki egyenletesen a nedves vagy vizes trágyára 

(hígtrágyára). 

– permetezéssel: 500 g Maggots GR-t oldjunk fel 5 liter vízben, majd a munkaoldatot 

peremezővel juttassuk ki a légytenyésző helyekre. 

– öntözéssel: 500 g Maggots GR-t oldjunk fel 15 liter vízben, majd a munkaoldatot 

öntözőkannával juttassuk ki a légytenyésző helyekre. 

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

kezeljük. A készítmény használata előtt a tojásokat gyűjtsük össze, valamint távolítsuk el a 

készítménnyel esetlegesen érintkező itatóvizet és tejet. 

A kezelések gyakorisága az istállózási rendszertől és az időjárási viszonyoktól függően 2-

3 hét és néhány hónap között változhat. Általában 6 hetente célszerű megismételni a 

kezelést. 

Az utolsó kijuttatást úgy időzítsük, hogy a trágya felhasználása (termőföldre történő 

kiszórása) előtt legalább 21 nap teljen el. 

A maximálisan alkalmazható kezelésszám: 

• szarvasmarha trágya/hígtrágya esetén: 6 kezelés/év,  

• sertés trágya/hígtrágya esetén: 3 kezelés/év, 

• baromfi trágya/hígtrágya kezelésekor: 50 gramm készítmény/m
2
 trágya/év. 
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A Maggots GR légylárva-irtó granulátum a felhasználási hely, illetve kijuttatási mód 

függvényében az alábbiak szerint alkalmazható: 

1) Szarvasmarhatartó telepen: 

• Mélyalom esetén: fordítsunk különös gondot a szerelvények (pl. etetők, itatók) 

melletti és alatti területek, a takarmány-kiszóródási helyek, a falszögletek, valamint a 

padozatrések és repedések kezelésére (ahol a trágya felgyűlhet). Szabadtéri borjú-

boxoknál kezeljük a teljes felületet. A készítményt permetezéssel vagy locsolással 

juttassuk ki, kb. 3 nappal a ganajozás után. 

• Rácspadozat esetén: közvetlenül a trágyatároló kiürítése után kezeljük a teljes 

padozatot. 

A kezelést minden ganajozáskor, illetve légylárvák észlelése esetén ismételjük meg. 

2) Sertéstartó telepen: 

• Egyszerre betelepítés – egyszerre kitelepítéses („all-in/all-out”) rendszer esetén: a 

kezelést kiszórással végezzük el, közvetlenül a ganajozás vagy a trágyalé leeresztése 

után, valamint a betelepítés előtt.  

• Mélyalom esetén: A készítményt permetezéssel vagy locsolással juttassuk ki, kb. 3 

nappal a ganajozás után, majd a kezelést minden ganajozáskor, illetve légylárvák 

észlelése esetén ismételjük meg. Kezeljük a trágya teljes felületét, továbbá az etetők és 

itatók körüli átnedvesedett helyeket. 

• Rácspadozat esetén: közvetlenül a trágyatároló kiürítése után kezeljük a teljes 

padozatot. A kezelést minden ganajozáskor, illetve légylárvák észlelése esetén 

ismételjük meg. 

3) Baromfitartó telepen: 
• A készítményt permetezéssel vagy locsolással juttassuk ki a teljes trágyafelületre, kb. 

1 héttel a ganajozás után, majd a kezelést minden ganajozáskor, illetve légylárvák 

észlelése esetén ismételjük meg. 

4) Egyéb állattartó telepeken: 
• A készítményt a fentiekkel megegyező módon használhatjuk juhakolban, 

kecskeistállóban és nyúltartó telepen is. 

Mivel a készítmény kizárólag a légylárvákra hat, a kifejlett legyek elpusztítása érdekében 

célszerű egyidejűleg imágóirtást is végezni. 

12. Figyelmeztetés: 

Kizárólag légylárva irtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! 

A készítmény használata közben viseljünk megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt. 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, 

evőeszközre ne kerüljön. Az állatokra közvetlenül nem juttatható! A készítmény 

kijuttatása során a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. 

Kijuttatás előtt a víztároló medencéket, edényeket le kell takarni. A termék használata 

közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  

Munkavégzés után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni.  

Méhekre veszélyes! Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

Gyermekektől elzárva tartandó. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/1060-1/2015. 


