
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: RedTop légyfogó csalétek (RedTop légycsapdához) 

  2. Gyártja: Miller Methods, Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság 

  3. Forgalomba hozza: NSX-Trade Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u.38 

  4. Minősítése: szabadforgalmú irtószer 

  5. Engedély száma: OTH 2514/2000. 

  6. Hatóanyaga: növényi olajjal kevert fehérjekivonat 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Jellegzetes fehérje szagú, világosbarna színű, vízben oldódó poranyag, növényi olajjal 

kevert fehérjekivonat. Összetétele alapján szabad forgalmú irtószernek minősül. 

  8. Csomagolás: 

45 gramm töltési tömeggel, lehegesztett műanyag zacskóban  

– a RedTop (komplett) légycsapdával együtt:1 db; 

– a RedTop légycsapdába való műanyag zsákkal együtt: 1 db; 

– utántöltésre: 50 db/címkefelirattal ellátott karton dobozban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 5 évig használható fel.  

(A gyártás idejét az egyes zacskókon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

A RedTop légycsapdába téve, az épületek közelében elhelyezve házi legyek összefogására 

alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1 A RedTop légycsapdán feltüntetendő szöveg 

A RedTop légycsapdáról a piros tetőt csavarjuk le és győződjünk meg arról, hogy a 

kúpalakú drótháló alsó része nyitva van. 

Egy tasak RedTop légyfogó csalétket szórjuk be a légycsapda műanyag zsákjába, öntsünk 

rá kb. 1 liter langyos vizet, majd a piros záró tetőt csavarjuk vissza és a csapdát az 

épületektől legalább 10-15 méter távolságra, árnyékos helyre kb. 2 méter magasra 

akasszuk ki. 

Egy csapda vonzó hatását kb. 10 méter sugarú körben fejti ki. Amennyiben nagyobb 

területen kívánjuk alkalmazni, úgy használjunk több csapdát, amelyeket egymástól 

legalább 10 méter távolságban helyezzünk ki.  

A csapdát mindig az épületek közelében, a szabadban helyezzük el, mivel a csalétek vonzó 

hatása istállóban, ólban nem érvényesül. A csalétek vonzó hatása kedvezőbb, ha a szemetet 

zártan tároljuk, illetve a trágyát letakarjuk. 

A csalétek a csapdába helyezéstől és felhígításától számítva 2-6 nap múlva fejti ki vonzó 

hatását és fogja össze kb. 30-40 napon keresztül a házi legyeket. 

A csalétek besűrűsödésének megelőzése érdekében az elpárolgott vizet hetente langyos és 

algamentes, lehetőleg felforralt vízzel pótoljuk, amivel vonzó hatása fokozható. A már 

elhasznált csalétket mindig frissel pótoljuk. Amennyiben a csalétek szaga zavaró lenne, 

úgy a cserét végezzük 2-3 hetenként. 

A hatását vesztett csalétek a csatornába kiönthető, illetve a szemétbe kidobható. 

Hideg idő beálltával a csapdát tisztítsuk meg és a következő légyszezonig tartsuk száraz 

helyen. 
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11.2. A RedTop légyfogó csalétek műanyag zacskóján, illetve az utántöltésre szolgáló 50  

     db zacskót tartalmazó karton dobozon feltüntetendő szöveg 

Egy tasak RedTop légyfogó csalétket szórjuk be a légycsapda műanyag zsákjába, öntsünk 

rá kb. 1 liter langyos vizet. 

A csalétek a csapdába helyezéstől és felhígításától számítva 2-6 nap múlva fejti ki vonzó 

hatását és fogja össze kb. 30-40 napon keresztül a házi legyeket. 

A csalétek besűrűsödésének megelőzése érdekében az elpárolgott vizet hetente langyos és 

algamentes, lehetőleg felforralt vízzel pótoljuk, amivel vonzó hatása fokozható. Az 

elhasznált csalétket mindig frissel pótoljuk. Amennyiben a csalétek szaga zavaró lenne, 

úgy a cserét végezzük 2-3 hetenként. 

A hatását vesztett csalétek a csatornába kiönthető, illetve a szemétbe kidobható. 

12. Figyelmeztetés 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó! Használat 

után meleg, szappanos vízzel mossunk kezet. 

13. Címkefelirat  

13.1.A RedTop légycsapdán feltüntetendő szöveg 

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

13.2. A RedTop légyfogó csalétek műanyag zacskóján, illetve az utántöltésre szolgáló 50  

db zacskót tartalmazó karton dobozon feltüntetendő szöveg 

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

14. OEK szakvélemény száma: 8011/130/2000.DDO. 


