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Muribrom rágcsál irt szer Magya rország

oEK szakvélemény száma 77rr/r07-r/2014. DDO.

9"2. fir"lge$ $y*s

Az engedélyes neve és címe Név QUÍMIcA DE MUNGUÍA S.A.
E!érhet tíség Derio Bidea 5L,48100 -

Munguía (Spanyolország)
telefon : 00349467 4IOB5
e-mail : info@quimunsa.com

Az engedély száma HU-20 14-MA- 14-00 1 14-0000

Az engedély kiadásának dátuma 2074. november 11.

Az engedély lejáratának dátuma 2OIB. november 11.

3".3. A terrn k Evárt*j*/gyánt i

A gvárt neve QUÍMICA DE MUNGUÍA S.A.

A gyárt címe Derio Bidea 5I,48100 - Munguía (Spanyolország)

Gyártási telephelyek Derio Bidea 5I,48100 - Munguía (Spanyolország)

t.4" A hat anyag{o$<} gyárt je/Eyárt i

Hat anyag Bromadiolon
A gvárt neve La boratorios Ag rochem, S. L.

A gyárt címe C/Tres Rieres, 10 - Pol.Ind. Sur, 08292 - Esparreguera
(Barcelona - Spanyolorszá9)

Gyártási telephelyek C/Tres Rieres, 10 - Pol.Ind. Sur, 08292 - Esparreguera
(Barcelona - Spanyolország)

A- .& *mx"ffiq{${

A"$". & terrn k
dSsswmt*áte!e *ss e$s;á $E ítása
gt'tinsségi rÉs ffl ffi rryis gI t5ssaet te!e

Kiizhasználat
név

rU PAC-név Fu n kci CAS-szám EK-szám Tartalom
(o/r)

Bromadiolon 3-[3-[4-(4-
bromophenyl)phenyll-3-
hyd roxy-1-p he nyl propyll-2-
hydroxychromen-4-one

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

denat nium-
benzoát

Keser
ízanyag2

' Anl.nuy ibelt a ternlék egyné| tÖbb névvel rendelkezik' valamennyi nevet n'leg lehet adni ebben a mezciben, ha az SPC egyéb elenrei azonosak.
Egyéb esetben további SPC-ket kell nregadni (nevenként egyet)'

' N.n-' hat anyagok, amelyek ismerete elengedhetetlen a terrnék negfelel<i felhasználás ához. AzSPC-t tartalmazo kérelcntben a kérelnrezcinek

'jelolnie kcll a pontos Íirnkciot (pl. oldoszer' riaszt szer, tart sít szer, pignlent stb'). A nyílvánosságra hozott SPC_ben eztazinformáci t nerrr kÓzlik,
csupán a nenl lratoany'a-e nevét
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ffiffiw& Muribrom rágcsál irt szer

EUROPEAN CHEMICA,LS AGENCY

u.a. '& f*g'g'Y1uE*ci cípwsm

Felhasználásra kész, Io,20,25 és 50 gramm tomeggel filterpapírtasakokba kiszerelt dercés
rágcsál irt SZer
Mincísítése: III. forgalmazási kateg ria

3. W$ W**$yr*xt*t $yls$Tdmffmk s w$ffit x$qeds*snm \nsf,'Bffitk#x $ytffimdmtcpks

3-$"- A tgrrc}{á$q osmt&tyoxásm u6s círnkéx. se ax s"27tr/affi&s/ffiK ner"sdelet saerÍnt

osztálv ozás
Veszélvesséq i kateq ria
Fiqvelmeztet mondat

Címkézés
Fiqvelm eztetés
Figyelm eztetti
mondatok
ovintézkedésre
vonatkoz mondatok

TOXIKolÓctnt KÓzPoNTHoZ vaqv orvoshoz.

Me es

3"2- Á te rm k msxtá$yoxásm *6s *ímtkégése a s7/54s/ffiGK lránye$w {weszr lyes
af!Y*s$kn $ sasil in r'lye$v} és aa 3"$$$ Í 4.5l ffiK is"ányeIw {vesz lyes késxítrvl' myekr l

sus$s irártye$v} k$w* e$m rryeÍ sges"iffita

osztá ly ozás és cím kézés a Íizika i-ké m i a i tu la jdonság ok teki ntetébe n

osztályozás és cím kézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszé lykateg ria osztály ozás
ntncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem szrikséges.

osztályozás és címkézés a kiirnyezet tekintetében

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

P1o2 Gyermekekt l elzárva tartand .

P3o1 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon

Címkézés:
R-mondatok: nem sztikséges

S-mondatok:

s L/ 2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen
s 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,

címkét aZ orvosnak meg kell mutatni

helyen táro]and .

az edényt/csoma gol bu rkolatot és

3 
Mik.oorguniznrtts alap ternlékekre: enllítés arr l, ha a biocid terméken fel kell ttintetni a (mLrnkájuk során biol giai anyagokkal kapcsolatos

kockázatoknak kitett munkavállalÓk védelnrér l szÓl ) 2000l54lEK irányelv Il. nrelléklete szerinti ,,biol giai veszély'' jelet'
oF.lhíu.jukfigy'elnrct'hogyanenrzetiengedélyezési 

kérelnrekesetében20l5.jrlrnius l-igazosztályozásnakésacímkézésnek a67l548lECK,
ralanlint az1999/45/t:K irányelvek kovetelntcnyeinek is meg kell feleIrrie. Uni s engedélyezésnéleZ nem sztikséges.

Nem ieloléskoteles' veszélvt ielzo piktoqram nem szÜkséqes.

Veszé lykateg ria osztály ozás
Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.
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4.R. t*h$*xnt: Fe$$lrmsmm;*$i$s #.S * lakosssg[

M uribrom rágcsál Í rt szer

Se$ $"l asxmi* *S k r*Ssxt$ r*5

Term éktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indo ko lt

A készítményt zárt térben és az épÜletek
olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
el fordulása észlelhet .

fél méteres korzetében,
Vagy patkányok

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus muscuIus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Ratfus norvegicus) fiatal és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

Fe!haszná lási teríilet zárt térben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra
Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa
és gyakorisá9a

Eoerek irtásakor:
50 g csalétek/Io m2
Patkányok irtásakor:
100 g csalétek/IO m2

Felhasznál i kiir La kossá g i fel haszná l k
Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

Io, 20,25 és 50 grammos filterpapír tasak 1oo, 2Oo,250, 5oo
9rammos' valamint 1 kg-os kiszerelésben

4,"{-"fl" s # - f,efÉpgsxmdíssr"ffi !r'sf,$#f$*epee5 speeíf,ld<*cs eí írss6&"
AmérgezettcsalétekkihelyezéseelttmérlegeU
irt szer alkalmazása nélkÜl nem oldhat -e még-hatékoÁyan (pl. mechanikus csapda
használata kismérték Í egérártalom felszámotására).
A készítményt zárt térben és az épuletek fél méteres korzetében olyan hetyeken
alkalmazzuk, ahol egerek vagY patkányok el fordulása észlelhet .

A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, |Yukak, Vonulási utak, Ürulék stb.)Vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetÜnk. A nyomok Vagy láthat károkozások
alapján becsÜlj.rlk meg, milyen mértékben SZaporodtak el a ragcsit k, majd a kezelést
ennek ismeretében vég ezzÜk.
Vegyuk számításba, hogy amennyiben az
szomszédos épÜletekben is jelen vannak,
terÜletekre is kiterjed.

egerek Vagy patkányok az érintett hellyel
a kezeléS csak akkor lesz hatásos, ha azokra a

A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsá] k számára elérhet
tá plálékforrást távol ítsun k el.
Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a brjtorok mogott alakítsunk ki rjn.
etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k ethullásukhoz elegendB 

'"nnyiség irt szert tudnak
fogyasztani.
A granulátumot tartalmaz filterpapír tasakokat _ azok felnyitása nélkÜl _ helyezzÜk olyan
m íanyag rágcsál etet állomásba, amellyel biztosíthat , hogY a gyermekek, valamint anem célszervezet állatok (az egyéb vadon élt5 állatok, illetve-a há'í- és haszonállatok) neférhessenek hozzá másokra írjuk fel a kovetkez szoveget:
,,Vigyázat! Rágcsál ndoskodjunk az állomás stabi 1 rogzítésér l.Az etet helyeket e ellen riizÜk, az elfogyasztott csalétketp toljuk' A Szenny et cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en 3-4 naponta ismételjuk meg. A csalétek kihelyezését addig fotytassuk, amíg a rágcsál k
ártalma teljesen meg nem szrínik.
Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etet hel yet, azegyesetet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.
Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnák, de a rágcsát k továbbra is jelen vannak,helyezzÜk át az irt szert máshova'

5 
NÍtistrljir úl cz.L u lábláz-atotanny'iszor,

')OI4-11 
I L St)C

ah ány'szor szti k séges ( f-el h aszIr ál áson k élt t e gy táblizat).
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4$'s-tr. Á #' "{ fle$feesers,í$í$sr# yos}mffuma specíflkgps wímÜé"e${edé,s $<"

Muribrom rágcsál irt szer

a

o

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

A csalétket csak addíg hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
A kezelés, a rágcsál k etszaporodásának mértékét l fÜgg en,2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben az egérártalom 6 hét alatt nem csokken, forduljunk kártev irt szakemberhez.
A kezelés után, de !egkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gy ÍjtsÜk ossze, az
esetleqesen kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

s."s's" "s #' s feí$tosrg?sf$sra vcpmms&cp"z

fu mfss*$s' résa$e fslo eíssseg é$y-r*y#3f;ás$
*$ ygry*ég&es**se&'

wa í s,rím gÍs írfi e * J<oa we *íg rp í/a gy $*o.eye {'e f *

eí#írsso& és a &orutyeaef yédeÍrrréÚ céíe$

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellen rzésekkel párhuzamosan et kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az
elhullott rágcsál tetemét védcíkeszty ben, kifordított mrjanyag zacsk segítségével kell
osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsom zva lezárni. A dupla
zacsk ban lev tetemet zárthulladéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése
komm unális hulladékként torténi k.

lásd: 5.3.

4-s"d" Á #'$ fe$$pgsamáí6sya lrorpefkoas spec#í&e"rs" a terrmc$d< és Űs#íy;s$|gí#sa
s s"c $'o ssssgr *s sr"*a írm g *$m rp ír'e$ss rn y g Er a f $*oe e í írsso k"

4"-f "s'" Á # # f#ffuaserp#íe$sfl# rr#f?a*"í*"tp"v specífll$*ass fárgfásí feífcáreíef< s eJ*erfftaf*5s;ígyl
pd# se*k;$sss Ü.;$re$ásí fleíféfefek mr*f$eff"

lásd: 5.5.

4"3," t*h9áumt: Felhmsxmi*$*s # 2 * fog$e!$<ozássxcnií feBhasxnt{ k r'tásaéne6

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

A készítményt zárt térben az épuletek kornyékén, és a szabadban
olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok
el fordulása észlelhet .

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus
vándorpatkány

musculus) fiatal és ivarérett
(Rattus norvegicus) fiatal és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

Fel haszná lási teriilet zárt térben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

Eoerek irtásakor:
50 g csalétek /Io m2
Patkányok irtásakor:
1OO g csalétek/Lo m2

Felhasznál i ktir Fog lal kozásszer fel haszná l k

Kiszerelési egységek
és csomago! anyagok

Lo, 20,25 és 50 grammos filterpapír tasak 100, 2oo,250, 500
9rammos/ valamint I,2,2,5, 5,10, 15,20 és 25 kg-os
kiszerelésben

6 
Másol_|a áteztatábláz'atotann1'iszor, ahárt1'szorszLikséges (fclhasználásonként egytáblázat).
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6-#"s" "& 
.# ff fe$#asarp;$í;$.srs? ysstaf&oa specífí$e*gs e$sír.e$s*$*"

4-"3""tr" Á .#' # f,e$sxgsgssf$$#sfl# W#s}ms$**u specr'f,a&ggs eííff* z&edéseÉ*"

lásd: 5.2.

4"#'s' "& N tr f,'sf$sasxgTs$s$sf,tr wsf,pm*$cgpa vaíq5saímgfsífPpeÜ# &oaue{"feyr [,ftrsy $eo"a'*refeÜs
&af,#sw& r#sgfesgs" e$ssse5rx$/p-rayc3j*a$si ef#jnssm$g és a &ormyezef we$deíryx#c céfad
*5 vpn *6x'&cda$se&"

lásd : 5.3.

4"tr-4" -s # ff f*$ftmsan;$$x$'sre womef&oa*í speeafr$*crso a fenrracík és cssflg? g*/*$sg
&sg$'p flss#gr *s #r*e fryr * sd*v re í**$seí ra yg gt g f &wxa$ eí#írás* í<,-

A kozegészségrigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k
eltávolításár l. A fogla]kozásszer felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a 98/2oo1. (VI. 15.) Korm' rendelet et írásai szerint
kotelesek qondoskodni.

A készítményt zárt térbent az épuletek kornyékén és a szabadban olyan helyeken
alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok el fordulása észlelhet .

A nyomok vagy láthato károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak
el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.
Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott terÜleten a csalétek hat anyaga
(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának
megel zése érdekében javasolt a kulonboz hat anyag r készítmények felváltva tortén
alkalmazása.

. A csalétek kihelyezése el tt lehetcíség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
o A termék átontésekor használjunk megfelel (egyszerhasználatos, min. MSZ EN 149 FFP2,

Vagy ezzel egyenérték ) légzésvéd t.
A rágcsál irt szert az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzÜk az egerek vagy
patkányok által látogatott helyekre, azok Vonulási rtjaira illetve feltételezett bÚrv helyÜk
kozelébe. Gondoskodju nk az etet állomások stabil rogzítésér l.
A rágcsál{ irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a 38/2003. (VII. 7.) ESzCSM-
FVM-KvVM egyÜttes rendelet 8. szám mellékletének megfelel en - feltr1Ín jelzéssel kell
ellátni és azokon fel kell tuntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ellenszerét,
valamint az alkalmaz nevét, címét és telefonszámát.
Az etet helyeket kezdetben naponta, utá na 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 ismételjÜk meg.
Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsunk tobb etet hetyet, az egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.
Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsálok 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 .

A csalétket csak addig hagyjuk kint, amí9 azt a rágcsál k aktivitása indokoIja.
Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény
alkalmazását kívánatos integrált kártev irtási rendszer (IPM/IPC) egyide j 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 Íjtsuk ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert
takarítsuk fel.

a
o
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EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

4.#-s- Á.# tr fefsrmsamá$dsflB w#ss#f$*wxs spec$f;$<g'gs É'*#"rgí;$ss f,ef*dfefg& és e$ÉarÉ$rgf*$s#gr*
yxs'# sxo$sd$s$s *ár*$sss fe$se$f'ed*& rwe$fe*f'

lásd: 5.5'

s. sm$hmsg$t#$ás a*$tm$*mms str*$Y$p$ffTtjffi $

$' ff"- F* wsertá$mt *xYmsíeás

Kizárolag rágcsál irtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat !

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Az etet állomások helyét rigy kell kijelcllni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
célszervezet állatok ne férhessenek hozzá ' A készítmény mérgez az eml sokre és a
madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadoz éslvagy d gev állat
mérgez dhet, ha a rágcsál irt szert l elpusztult Vagy legyengtjlt egeret Vagy patkányt
elfogyasztja.
B rrel val érintkezés ker lend . A termék használata k zben használjon megfelel védelmet
ny jt , EU min ségta n sítvá n nyal rendelkez véd kesztyíít. Munka k zben tilos enni, inni
vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert l, italt l és takarmányt l elkLil nítve, gyermek és nem célszervezet állatok által
hozzá nem férhet , száraz. htlívcis helyen, eredeti csomagolásban tároland .

IntenzíV szag anyagokt l távol tartand .

Ne juttassa a készítményt él vízbe.
Biztonsáqi adatlap foqlalkozásszer felhasznál k kérésére rendelkezésre áll.

5"X. Sw$s"bt aked*se$<

5"3' Wm$ sxín{isíthet $qsx\'et{en vasv ksxvetett hgtások nésx$eteEo eis segéty-ny jtási
e! írásmk s a $<snny*tr t w sg$mnét céEr virltéxked se$c'

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

címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet.
. A szájÜreget oblítse ki vízzel.
. Eszméletlen személynek Semmit ne adjon Szájon át.

B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat eI tt mossa ki.
. A b rt b szappanos vízzel mossa le.
. PanasZ jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A Szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl b vízzel, vatosan oblítse ki.
. Ha a szemben kontaktlencse Van, azt távolítsa el és folytassa a szem további oblítését.
. Panasz jelentkezésekor forduljon Szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsál irt szer
lenyelését kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/expozíci és a tÜnetek jelentkezése kozott akár tobb nap iS eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (p| . orrvérzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedés Vagy tobb
haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t kovet 48-72 ra elteltével a
protrombin idcít (INR) me9 kell mérni. Ha a protrombin id értéke >4, a mérgezettnek
intravénásan Kr-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori meqismétlésére is szÜkséq lehet.
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Ellenszere: Kr-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellen rizni
szÜ kséq es.

ffiffiffiw& Muribrom rágcsál irt szer

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

s"4"- A te*"rmők is frs$$Ytssm$&sm h$a*ortságcs ártm$mmtlmysíta*s&rm w*!tm*${ox$ *$ íráswk"

A kezelés után az etetcínetyeket szÜntessÜk meg. Gy jtsÜk ossze a megmaradt irt szert,
valamint a rágcsál irt 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" A terms$q t*g"*$i*s[ s*$t&te{*i s eEtartltnt s;*E! tdej* sxokásos tsrc$6s5 fm$t*te$e$q

stx*$$wtt"

Eredeti , zárt csomagolásban, fénytcíl és
helyen tárolva , a gYártást l számítva 2
csomaoolásokon fel kell tuntetni!

h t lvédett,száraz,
évig használhat fel.

h vos, fagymentes, j l szell zo
(A gyártás idejét az egyedi

- ffi$w*b e$#íg"a&smk és $Ttffis$*symésffik-

A címkefelirat tarta!mazza :

Muribrom rágcsál irt szer

Min sítése: III. forgalmazási kateg ria

Hat anyaga: 0,005o/o bromadiolon

Engedélytulajdonos és gYárt : Química de Munguía S.A, Spanyolország

oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00114-0000

valamint, a jeten dokumentum alábbi pontjai, a fethasznál i kiir ftiggvényében:

Felhasznál i ktir Címkén feltÍ,i ntetend pontok

La kossá9 i
2.2.,3.1.(vagy 3.2.), 4.I., 4.1.1., 4.I.4.,5.2., 5.3., 5.4.,
5.5.

Fog la lkozáss zeríI 2.2., 3. 1.(vagy 3.2.), 4.2., 4.2.t., 4.2.4., 5,2., 5.3., 5.4.,
5.5.

továbbá, a rágcsál irto granulátumot tartalmaz filterpapír tasakokon feltÜntetend az alábbi
SZoVeg' 

"uribrom 
rágcsát irt szer

Hat anyaga: 0,0057o bromadiolon
Ellenszere : Kr-vitamin.
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