
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Protect
® 

 fáraóhangya-irtó csalétek 

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: JÜ-7813-7/2012. 

5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer  

6. Hatóanyaga: 0,5% S-metoprén 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Barna színű, por alakú tartalmazó csalétek keverék. Biológiai hatását a bolyban élő királynők 

peterakásának meggátolásával, illetve a lárvák fejlődési zavarában idézi elő.  

A készítmény akut LD50 értéke patkányokon orálisan >5000 mg/ttkg.  

8. Csomagolás: 

3 x 2,5 gramm csalétek átlátszó bliszter csomagolásban, felhasználásra alkalmas, ön-tapadós 

ragasztóval ellátva kerül forgalomba.  

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig 

használható fel. 

(A gyártási időt az egység csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben fáraóhangyák irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A szabad szemmel alig látható, 2-3 mm nagyságú, sárgásbarna színű fáraóhangyák jellemző 

tulajdonsága, hogy fészküket mélyen a falak repedéseiben, a csővezetékek, a konnektorok 

mentén alakítják ki. Egy-egy boly több ezer dolgozóból és – más hangyafajoktól eltérően – 

több királynőből áll. A bolyban található királynők és utódok táplálékáról a tömegesen 

megjelenő, igen apró termetű hangyák gondoskodnak.  

A Protect
® 

 fáraóhangyairtó csalétek olyan rovarnövekedést gátló szert tartalmaz, amelynek 

nincs azonnali ölőhatása, azonban meggátolja a királynők peterakását, illetve a lárvák 

fejlődésében zavart idéz elő, és a hangyaboly 12-14 hét alatt elhal. 

A csalétket tartalmazó műanyag doboz felső záró részét a jelzés mentén vágjuk le, majd a 

ragasztó korongról a védőfóliát húzzuk le. A csalétket a hangyák vonulási útvonalán úgy 

ragasszuk fel, hogy azok nyílása felülre, vagy oldalra kerüljön. A csalétket a fáraóhangyák 

előfordulási helyeire, elsősorban a konyha, fürdőszoba és az éléskamra (élelmiszer 

szekrény) oldalaira a csalétek hátlapján levő ragasztóval rögzítsük, de amennyiben más 

helyiségekben is megjelennek, úgy oda is tegyünk. 

Ajánlott mennyiség: 2 db csalétek/20 m
2
.  

A biztos hatás érdekében a kihelyezett csalétket célszerű 3 hónapon keresztül azonos helyen 

kint hagyni akkor is, ha a hangyák előfordulása már esetleg jóval korábban megszűnik. 
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A csalétek kihelyezése után előfordulhat, hogy rövid ideig a korábbinál több hangya 

észlelhető, de ez a kiváló vonzó hatás következménye. Ha sok a hangya és a csalétek  

elfogy, vagy megrongálódik, úgy újabb csalétket kell kihelyezni. A kihelyezett csalétket 

takarításkor a víztől óvjuk, mert hatékonysága megszűnik! 

Komoly ártalom esetén a csalétek alkalmazása előtt 2 héttel a Protect
® 

 háztartási rovarirtó 

permet felhasználásával a hangyák száma csökkenthető. 

A csalétek alkalmazását követően ugyancsak a Protect
® 

 háztartási rovarirtó permet, 

alkalmazásával a megmaradt hangyák elpusztíthatók. 

Vigyázat! A csalétek alkalmazásakor semmilyen más rovarirtószert ne használjunk.  

12. Figyelmeztetés: 

A csalétket úgy kell kihelyezni, hogy ahhoz gyermek és háziállat ne férhessen hozzá.  

A kihelyezést követően bő, szappanos, meleg vízzel kezet kell mosni. Gyermekek által 

hozzá nem férhető helyen, élelmiszertől, gyógyszerektől elkülönítve kell tárolni. 

Gyermekek nem használhatják.  

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/91/2012. DDO. 


