
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Protect
®
 bolha- és szúnyoglárva-irtó permet 

  2. Gyártja:  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

  3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

  4. Engedély száma: JKF/14499-2/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,03% S-metoprén 

  7. Fizikai, kémiai hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárgás színű, átlátszó folyadék. Rovarnövekedés-gátló hatóanyaga megszakítja a rovarok 

életciklusát, megakadályozva ezzel azok ivarérett egyedekké történő fejlődését. 

  8. Csomagolás: 

100, 200, 250, 300, 500 és 750 ml, valamint 1 liter töltési térfogattal, műanyag flakonban 

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 bolhalárvák fejlődésének, valamint szabadban és zárt térben, a tenyészővízbe 

juttatva, szúnyoglárvák fejlődésének, illetve a bábok imágóvá történő átalakulásának 

meggátlására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

● Bolhalárvák elleni használat 

A Protect
®
 bolha- és szúnyoglárva-irtó permet használata előtt ajánlatos a kezelendő 

helyiséget kiporszívózni, mivel ezzel a bolhalárvák és -bábok jelentős része eltávolítható, 

ezáltal eredményesebb lesz az irtás. 

A flakon szórófején lévő zárat fordítsuk „ON” állásba, majd a kezelendő felületeket kb. 1 

m távolságból, egyenletesen permetezzük be. Fordítsunk különös figyelmet a padló 

réseinek, valamint a kutyák, macskák alvó- és nyughelyének kezelésére, mivel ezeken a 

területeken több bolha lehet. 

A készítmény alkalmazási mennyisége bolhalárvák elleni felhasználáskor: 

100 milliliter Protect® bolha- és szúnyoglárva-irtó permet 1,5 m
2
 felület kezeléséhez 

elegendő. 

A permetezéssel létrehozott nedves bevonat száradás után eltűnik. A kezelt területet csak a 

permet felszáradása után szabad ismét használatba venni. 

Mivel nem zárható ki, hogy az első kezeléskor báb állapotban lévő bolhák kifejlődnek és 

petét raknak, a permetezést 8-14 nap múlva ismételjük meg.  

Az állatokon levő bolhák irtására a kutyák és macskák állatgyógyászati termékkel történő 

egyidejű kezelése javasolt. E célra a készítményt felhasználni tilos! 

Érzékenyebb felületek (pl. szőnyegek, kárpitok stb.) kezelése esetén ajánlatos − nem 

feltűnő helyen − próbakezelést végezni. Mészkő-travertin felületeken ne alkalmazzuk. 



– 2 – 

 

● Szúnyoglárvák elleni használat 

A készítmény különféle szúnyogfajok lárváira fejti ki hatását. A hatóanyag késleltetett 

hatása miatt az egyedek zömének pusztulása bábállapotban következik be. A kifejlett 

szúnyogokra nincsen hatással. 

A készítmény olyan, a lakóhely környezetében fellelhető, (dísz)halak tartására nem 

szolgáló, ivóvízként nem hasznosított, élővizekkel összeköttetésben nem lévő kisebb-

nagyobb vízgyülemek kezelésére használható fel, amelyek időszakosan vagy folyamatosan 

alkalmasak lehetnek szúnyoglárva-tenyészésre. 

A készítmény alkalmazási mennyisége szúnyoglárvák elleni felhasználáskor: 

A lárvák tenyészésére szolgáló vizet (pl. összegyűlt esővizet) előzetesen 

szemrevételezzük, majd a szükséges mennyiséget a következő táblázat figyelembe 

vételével határozzuk meg. A permetező flakon szórófején lévő zárat fordítsuk „ON” 

állásba, majd az alábbi mennyiséget juttassuk heti egyszeri alkalommal, közvetlenül a víz 

felületére: 

A szúnyogtenyésző hely jellege Vízmennyiség Dózis* 

esővízgyűjtő hordó 100-200 liter 3-4 pumpálás  

esővíz felfogására alkalmas kisebb tenyészőhely 2-100 liter 2 pumpálás 

virágcserép és virágláda alátétje max. 1-2 liter 1 pumpálás 

*1 pumpálással kb. 1 ml permet juttatható ki 

Szükség esetén a kezelést havonta egyszer ismételjük meg. 

A Protect
®
 bolha- és szúnyoglárva-irtó permettel kezelt víz nem alkalmas étkezésre 

termelt növények (pl. zöldségek, fűszernövények) öntözésére, de felhasználható a talaj, 

illetve az udvar fellocsolására, valamint a kert, park, legelő öntözésére. 

12. Figyelmeztetés 

Kizárólag bolhalárvák és szúnyoglárvák irtására, a használati utasítás és az alábbi 

előírások betartásával használható fel! 

Szúnyoglárvák irtásakor: 

● természetes állóvizek és vízfolyások, ezekkel összeköttetésben levő vízgyülemek 

partszegélyétől számított 50 méteres távolságon belül, valamint védett természeti 

területeken nem alkalmazható, 

● tilos a szert, annak maradékát vagy kiürült csomagolóanyagát élővizekbe (folyó, tó stb.) 

juttatni! 

Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol, száraz, zárt helyen, eredeti csomagolásában úgy 

kell tárolni, hogy illetéktelenek (gyermekek és haszonállatok) ne férhessenek hozzá. 

Alkalmazása közben étkezni, dohányozni tilos! Kerülje a készítmény bőrrel való 

érintkezését és a szembejutást. Alkalmazása után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet 

kell mosni. 

Mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz. 

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati 

utasítást és a figyelmeztetésben szereplő előírásokat. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3387-1/2015. 


