
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Protect légyirtószer 

  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: OTH 1818-3/2009. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 1 % azametifosz+ 0,3 % trikozén 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

sárga színű, szagtalan, vízben jól oldódó granulátum. Hatását a házi legyekre gyomorméregként 

fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

 2 x 15 töltőtömeggel átlátszó bliszter csomagolásban, 

 100 gramm töltőtömeggel garanciazáras műanyag dobozban, 

 1,5 kg töltőtömeggel műanyag vödörben 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható 

fel. (A gyártás idejét az egyes csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

zárt térben házi legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

11.1. Tálcás kiszerelési formán: 

A csomagolásból bontsa ki a tálcákat, majd válassza ketté azokat. A zárófólia lehúzása után 

helyezze ki a készítményt a legyek által leginkább látogatott helyekre, ablakpárkányra, 

polcokra, bútorok tetejére úgy, hogy a gyermekek, dísz- és haszonállatok el ne férhessenek 

hozzá. Állattartótelepeken tegyük az ablak közelébe, az ablakpárkányra, a válaszfalakra, 

tartógerendákra olyan magasságban, hogy a haszonállatok el ne érhessék. 

A két tálca tartalma kb. 18 m
2
 alapterületű helyiség egyszeri kezelésére elegendő. 

11.2. 100 grammos műanyag dobozon 

Kétféle módon, kiszórva, illetve vízzel hígítva kenhető pépként használható fel. 

 Kiszórható granulátumként:  

Bontsuk fel a műanyag dobozt, és kis lapáttal szórjuk ki a készítményt a legyek által sűrűn 

látogatott helyekre, pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, tartógerendákra.  

Ha az állatok ketreces tartásban vannak, a granulátum a ketrecek alá is kiszórható sima, 

száraz felületekre. A granulátum papír vagy műanyag tálcákra is kiszórható az istállók, ólak 

közlekedő útjaira, ha kizárt, hogy az irtószer az állatokkal közvetlenül érintkezésbe kerül. 

 Kenhető pépként:  

A kenhető pép előállításához a műanyag dobozban levő készítményhez adagoljunk 1 dl 

vizet. Jól keverjük össze, majd hagyjuk néhány órán át állni, hogy a granulátum részecskék  

teljesen feloldódjanak. A hígítás kizárólag a dobozban végezhető! Lapos ecsettel 5 cm széles 

és50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra,  
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ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra), olyan magasságban, hogy a 

haszonállatok ne érhessék el. Az irtószert úgy is alkalmazhatjuk, hogy a mennyezetre 50x30 

cm nagyságú kartonlapot vagy furnír lemezt függesztünk fel, amelynek mindkét oldalára 

előzetesen a mérgezett pépet felkentük. A pépet az elkészítés után fel kell használni. Ha a 

felkent csalétek szennyeződik, porosodik, az irtószer kihelyezést meg kell ismételni. 

100 gramm készítmény 60 m
2 

alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő. 

11.3. Vödrös kiszerelési formán 

A készítmény kétféle módon, kiszórva, illetve vízzel felhígítva kenhető pépként használható 

fel. 

 Kiszórható granulátumként:  

Bontsuk fel a műanyag dobozt és kis lapáttal szórjuk ki a készítményt a legyek által sűrűn 

látogatott helyekre, pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, tartógerendákra. Ha az állatok 

ketreces tartásban vannak, a granulátum a ketrecek alá is kiszórható sima, száraz felületekre. 

A granulátum papír vagy műanyag tálcákra is kiszórható az istállók, ólak közlekedő útjaira, 

ha kizárt, hogy az irtószer az állatokkal közvetlenül érintkezésbe kerül. 

 Kenhető pépként: 

A kenhető pép előállításához 100 gramm készítményt oldjunk fel 1:1 arányban 100 ml 

vízzel. Jól keverjük össze, majd hagyjuk néhány órán át állni, hogy a granulátum részecskék 

teljesen feloldódjanak. Lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek 

kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablak-keretekre, lámpatestekre, 

tartóoszlopokra), olyan magasságban, ahol a haszon-állatok nem érhetik el. Az irtószert úgy 

is alkalmazhatjuk, hogy a mennyezetre 50x30 cm nagyságú kartonlapot vagy furnír lemezt 

függesztünk fel, amelynek mindkét oldalára előzetesen a mérgezett pépet felkentük. A pépet 

az elkészítés után fel kell használni. Ha a felkent csalétek szennyeződik, porosodik, az 

irtószer kihelyezést meg kell ismételni. 

100 gramm készítmény 60 m
2
 alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő. 

12. Figyelmeztetés: 

A csalétket úgy tároljuk és alkalmazzuk, hogy gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen 

hozzá. A csalétek alkalmazásakor evés, ivás és dohányzás tilos! A csalétek alkalmazása után 

meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni! A csalétek keserű íze a gyermekek mérgeződését 

kivédi. Lenyeléskor hánytatás és orvosi szén adása szükséges, majd azonnal orvoshoz kell 

fordulni!  

Ellenszere: Atropin 

13. Címkefelirat: 

13.1. Tálcán 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12.pontokat. 

13.2. 100 gramm töltőtömegű dobozon 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12.pontokat. 

13.3. Vödrön 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.3. és 12.pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/10/2009. 


