
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Muscid légyirtó lap 

  2. Gyártja: Kwizda-France S.A.S. (Marly le Roi, Franciaország) 

  3. Forgalomba hozza: Kwizda Agro Hungary Kft., 1138 Budapest, Váci út 135-139. „C” épület 

  4. Engedély száma: JÜ-9384-3/2012. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 4,4% acetamiprid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

30x48 cm nagyságú, egyik oldalán a hatóanyagot is tartalmazó csalétekkel bekent, a legyek 

számára vonzó grafikai elemekkel mintázott, öntapadó lap, amely hatását a házi legyekre 

gyomorméregként fejti ki. Biztonságát a hozzá adott keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

4 db légyirtó lap kartonpapír csomagolásban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben (pl. istállóban, gazdasági épületben stb.) házi legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

1. Távolítsuk el a védőpapírt a légyirtó lapról. 

2. A lapot a legyek által legyek által kedvelt, világos, huzatmentes helyekre helyezzük ki. A lap 

madzag segítségével kifüggeszthető az oldalain kialakított lyukaknál, illetve a hátoldalán lévő 

levonó lehúzása után fel is ragasztható pl. a termék karton dobozának elő- és hátoldalára. 

A lap mintázata a házi legyekre vonzó hatású, és miután fogyasztottak a felületén lévő mérgezett 

csalétekből, rövidesen elpusztulnak. 

Egy 100 m
2
 alapterületű helyiségben egyszerre négy lap kihelyezése optimális. 

A lapokat 3 havonta – erős házi légy ártalom esetén sűrűbben – cseréljük újakra. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk!  

A légyirtó lap csalétket tartalmazó felületét kézzel ne érintsük. A készítmény használata után bő, 

szappanos vízzel mossunk kezet. Gyermekek kezébe nem kerülhet! Élelmiszertől és 

takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

A csalétket úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. 

Esetleges mérgeződés vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/71/2012. DDO 


