
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Sojet légyirtó szer 

2. Gyártja: Sharda Cropchem Ltd. (Mumbai, India) 

3. Forgalomba hozza: Sharda Hungary Kft., 1147 Budapest, Öv utca 182/B 

4. Engedély száma: JKF/9694-4/2016. 

5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 10% imidakloprid + 0,1% muszkalur 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, jellegzetes szagú, vízben jól oldódó granulátum. Hatását a házi legyekre 

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

8. Csomagolás: 

500 gramm és 2 kg töltőtömeggel, műanyag flakonban kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, helyen tárolva, a gyártástól számítva 4 évig 

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Házi légy és egyéb élelmiszerlátogató legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás:  

A készítmény az alábbi módokon használható fel. 

● Permetezőgéppel kijuttatva:  

250 g Sojet légyirtó szert keverjünk össze 2 liter vízzel. A munkaoldatot a felhasználás előtt 

alaposan rázzuk fel. Ez a mennyiség egy 100 m
2
 alapterületű helyiség 40 m

2
-nyi 

falfelületének kezelésére elegendő. A permetlevet a legyek által látogatott felületekre, 

– zárt térben pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre;  

– szabadban pedig házak, ólak, istállók külső falfelületére, kerítésre  

kell kijuttatni, olyan magasságban, hogy a haszonállatok ne férjenek hozzá. 

A fenti helyekre a készítmény oldatát 1/3-1 m
2
 kiterjedésű foltok formájában permetezzük ki.  

Amennyiben szükséges, a kezelést 4-6 hét múlva ismételjük meg, ügyelve arra, hogy a 

rezisztencia-veszély miatt, adott területen, évente maximum 5 alkalommal használjuk a Sojet 

légyirtó szert. Az első kezelést még a légyszezon kezdete előtt végezzük el. 

● Kenhető pépként:  

Kizárólag erre szolgáló edényzetben 250 gramm készítményt alaposan keverjünk össze 250 ml 

vízzel. Ez a mennyiség egy 100 m
2
 alapterületű helyiség kezelésére alkalmas. Lapos ecsettel 

maximum 15 cm hosszú, keskeny csíkokat kenjünk fel a legyek kedvelt tartózkodási helyeire 

(pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra), olyan magasság-

ban, hogy a haszonállatok ne érhessék el. 

Amennyiben szükséges, a kezelést 4-6 hét múlva ismételjük meg. 

A készítmény trágyakezelésre nem alkalmas. 

12. Figyelmeztetés: 

A készítményt a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. mellékletében 

foglaltak szerint kell felhasználni. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2630-1/2016 


