
 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
1537 Budapest, Pf. 407 
Telefon: +36 (1) 309 1000 
ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 

Engedélyező hatóság) a Biocont Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Vértes utca 7.) által képviselt 

Biocont Laboratory spol. s.r.o. (Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország) a Biocont színcsapdás 

rovarfogó lap forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T – o t : 

Az engedélyező hatóság a Biocont színcsapdás rovarfogó lap 02.5/3591/1/2007. MgSzHK számú 

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét visszavonja, egyúttal a készítmény forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyét az e határozat mellékletét képező 6300/125-2/2020. NÉBIH számú 

„FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT” – ban előírt feltételek mellett 

adja ki az alábbiak szerint: 

 

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 6300/3730-1/2020 NÉBIH 

1.2. A növényvédelmi eszköz neve: Biocont színcsapdás rovarfogó lap 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2030. november 30. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Biocont Laboratory spol. s.r.o. 

Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország. 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 

képviselete:  

Biocont Magyarország Kft. 

6000 Kecskemét, Vértes utca 7. 

2. A növényvédelmi eszköz adatai: 

2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója: Biocont Laboratory spol. s.r.o. 

Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország. 

2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése: szignalizációs csapda 

(növényvédelmi célú eszköz) 

2.4. A készítmény összetétele:  

Név CAS Tartalom (%) 

Polietilén 9002-88-4 16 

Polipropilén 9003-07-0 12 

Polipropilén 

oligomerek 

- 46 

Ragacsos gyanta 

(petróleum gyanta) 

(68527-25-3) 26 

 

  

Ikt. sz.: 6300/3730-1/2020. 
Tárgy: Biocont színcsapdás rovarfogó lap 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének kiadása 
Ügyintéző: Csató Barbara 
Oldalak száma: 6 
Mellékletek: Forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyokirat 
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3. Az engedélyezett csapda altípusok: 

 

 Kereskedelmi név 

1 Sárga rovarfogó lap 

2 Kék rovarfogó lap 

3 Cseresznyelégy színcsapda lap 

4 Gyümölcsdarázs színcsapda lap 

5 Rovarfogó ragadós szalag 

 

4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

A „BIOCONT színcsapdás rovarfogó lap” az alkalmazás körülményeitől függően különböző formában 

(lap, papírcsík), illetve különböző színben kerül forgalomba, a felhasználásra vonatkozó utasítások ennek 

megfelelően a következők: 

 

Sárga rovarfogó lap 

Alkalmazási terület: szántóföld, házi kert, fóliasátor, üvegház, lakás 

Károsító: repülő rovarok: levéltetvek, molytetvek, gyászszúnyog, levélaknázó legyek, földibolhák, 

gubacsszúnyogok 

előrejelzési és rajzáskövetési célra: 1 db fogólap 10-100 m
2
-enként. 

gyérítési célra:1 db fogólap 2-4 m
2
-enként. 

 

Előírt technológia előrejelzési és kártevő rajzáskövetési célra: 

Vetés vagy palántázás után egy héttel függesszük ki a ragadós lapokat a növényállomány fölé kb. 10 

cm-re. Minden 10-100 m
2
-re 1 lapot helyezzünk. Gyümölcsösben a ragacsos sárga lapokat a rajzás 

kezdete előtt kell kihelyezni a fák, bokrok és tőkék 1-2 magasan elhelyezkedő ágaira, a lombkoronába 

úgy, hogy a lapokra ne ragadjanak levelek, virágok és termések. A lapokon folyamatosan 

ellenőrizhető a fogott kártevők egyedszáma. Ha a lap betelik kártevővel, vagy porral és növényi 

részekkel elszennyeződik, cseréljük újra. Használata a teljes szezon folyamán javasolt termesztő-

berendezésekben és kiskertekben egyaránt. 

Előírt technológia kártevő gyérítési célra: 

Ha az előrejelzési célú fogólapokon a kártevők száma növekszik, a fogólapokat nagyobb sűrűségben 

kihelyezve jelentős gyérítő hatás érhető el. Függesszünk ki ekkor további fogólapokat a 

növényállomány fölé kb. 10 cm-re minden 2-4 m
2
-re 1 lapot számítva. Biológiai védekezés mellett 

nagyszámú fogólap használata nem javasolt, mivel a fürkészdarazsakat is fogja! 

 

Kék rovarfogó lap  

Alkalmazási terület: házi kert, fóliasátor, üvegház, lakás 

Károsító: repülő rovarok: nyugati virágtripsz 

előrejelzési és rajzáskövetési célra: 1 db fogólap 10-100 m
2
-enként. 

gyérítési célra: 1 db fogólap 2-4 m
2
-enként. 

 

Előírt technológia előrejelzési és kártevő rajzáskövetési célra: 

Vetés vagy palántázás után egy héttel függesszük ki a ragadós lapokat a növényállomány fölé kb. 10 

cm-re. Minden 10-100 m
2
-re 1 lapot helyezzünk. A lapokon folyamatosan ellenőrizhető a fogott 

kártevők egyedszáma. Ha a lap betelik kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződik, 

cseréljük újra. Használata a teljes szezon folyamán javasolt termesztő-berendezésekben és 

kiskertekben egyaránt. 

Előírt technológia kártevő gyérítési célra: 

Ha az előrejelzési célú fogólapokon a kártevők száma növekszik, a fogólapokat nagyobb sűrűségben 

kihelyezve jelentős gyérítő hatás érhető el. Függesszünk ki ekkor további fogólapokat a 

növényállomány fölé kb. 10 cm-re minden 2-4 m
2
-re 1 lapot számítva. Biológiai védekezés mellett 

nagyszámú fogólap használata nem javasolt, mivel a fürkészdarazsakat is fogja! 
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Cseresznyelégy színcsapda lap 

Kultúra: cseresznye és meggy 

Károsító: cseresznyelégy 

előrejelzési és rajzáskövetési és gyérítési célra: 
 2-3 db színcsapda a fa lombkoronájának minden 2 méterébe. 

Előírt technológia: 

Hajtsuk a lapokat henger alakúra a ragadós felszínnel kifelé. A mellékelt drótot húzzuk át a lapokon 

lévő lyukakon és rögzítsük úgy, hogy a lap ne simulhasson vissza. A csapdákat függesszük fel 

egyenletesen elosztva a lombkoronában a déli, keleti és nyugati oldalon. Az északi oldalra nem 

szükséges tenni. A fa magasságának minden 2 méterére legalább 2 csapda szükséges. Fontos, hogy a 

fa legfelső részére is kerüljön 2-3 lap! A kihelyezést még a cseresznye sárgulása előtt el kell 

végezni úgy, hogy a színcsapdára ne ragadjanak levelek, virágok és termések. Cseréljük újra a 

csapdákat, ha beteltek kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződtek. 

 

Gyümölcsdarázs színcsapda lap (fehér színű) 

Kultúra: almatermésűek és szilva 

Károsító: poloskaszagú gyümölcsdarazsak 

előrejelzési és rajzáskövetési és gyérítési célra:  
 2-3 db színcsapda a fa lombkoronájának minden 1 méterébe. 

Előírt technológia: 

A csapdákat függesszük fel egyenletesen elosztva a lombkoronában a déli, keleti és nyugati oldalon. 

Az északi oldalra nem szükséges tenni. Vigyázzunk, hogy ne ragadjanak levelek, virágok és termések 

a lapra. A fa magasságának minden méterére legalább 2 csapda szükséges. Fontos, hogy a fa legfelső 

részére is kerüljön 2-3 lap! A lapokat kb. egy héttel a virágzás kezdete előtt célszerű kihelyezni. 

Cseréljük újra a csapdákat, ha beteltek kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződtek. 

 

Rovarfogó ragadós szalag 

Kultúra: almatermésű és csonthéjas gyümölcsfajok 

Károsító: araszoló lepkék szárnyatlan nősténye, gyümölcsmolyok hernyója, hangyák 

megfogás céljára: fánként 1 db, a fatörzset körülérő szalag. 

 

Előírt technológia: 

Vágjunk a szalagból egy, a fatörzs alsó részének kerületénél valamivel hosszabb darabot. Helyezzük a 

szalagot a fatörzsre úgy, hogy körbetekerve azon, átfedje egymást a két vége. A mellékelt zsineggel 

kössük szorosan a szalagot a fatörzshöz mind az alsó, mind a felső felén. Az átfedés ne az uralkodó 

szélirány oldalára essen, mert az erős szél megrongálhatja a szalagot. Cseréljük újra a szalagot, ha 

betelt kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződött. 

Az alkalmazás időzítése: 

Téli araszoló lepkék szárnyatlan nőstényei és gyümölcsmolyok hernyói esetén a ragadós szalagot 

szeptember végétől október közepéig érdemes kihelyezni. Kora tavasszal cseréljük ki a szalagot, hogy 

a szalag alatti törzsrészre lerakott tojásokból kikelő hernyók se juthassanak fel a fára. Május végén 

már eltávolítható a szalag. 

Hangyák és más kártevő rovarok ellen kora tavasztól folyamatosan célszerű a ragadós szalagot 

alkalmazni. 

Kártevő előrejelzés: Nagy kiterjedésű gyümölcsösökben, ahol nincs lehetőség minden fára kihelyezni 

a ragadós szalagot, használhatjuk a kártevőnyomás megállapítására is. Ha a kihelyezett szalagok az 

ősz folyamán szalagonként 10 vagy ennél több nőstény araszolót fognak, akkor tavasszal erős 

fertőzöttség várható. 

 

A termékekhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda 

tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és a leolvasás 

gyakoriságát.* 
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5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:  

5.1. Veszélyjelek, osztályozás 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján

: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján

: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS piktogram: - 

Figyelmeztetés: - 

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: - 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó 

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P280 Védőkesztyű használata kötelező. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani 

a használati utasítás előírásait. 

Különleges S-mondatok: - 

5.2. Várakozási idők 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: védőkesztyű 

5.3.2. Elsősegélynyújtás: 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 

szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 

A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. 

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, 

orvosi ellátást biztosítani. 

                                                           

 Címkén nem feltüntetendő adat 
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Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

A csapdákkal, vagy azok csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 

6. Kiszerelés, csomagolás: 5 db lap/csomag - kartonpapír; 6 db lap/csomag – kartonpapír; 5 m 

szalag/csomag; 2 m szalag 1 db/csomag 

7. Eltarthatóság: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 5 évig megőrzi. 

8. Forgalmazási kategória: III. 

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján 

elkészített címkével kerülhet forgalomba. 

Az engedélyezési eljárás díja 150 000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 

megfizetni. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi 

Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 

keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus 

űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2020. november 27. 

 

 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 

Kapja:  

1. Ügyfél 

http://anyk.nebih.gov.hu/
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2.  Irattár          (548/2020) 

 



 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
 +36 (1) 309 1000 

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

 

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 

ENGEDÉLYOKIRAT 

 

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 6300/3730-1/2020 NÉBIH 

1.2. A növényvédelmi eszköz neve: Biocont színcsapdás rovarfogó lap 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2030. november 30. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Biocont Laboratory spol. s.r.o. 

Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország. 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 

képviselete:  

Biocont Magyarország Kft. 

6000 Kecskemét, Vértes utca 7. 

2. A növényvédelmi eszköz adatai: 

2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója: Biocont Laboratory spol. s.r.o. 

Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország. 

2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése: szignalizációs csapda 

(növényvédelmi célú eszköz) 

2.4. A készítmény összetétele:  

Név CAS Tartalom (%) 

Polietilén 9002-88-4 16 

Polipropilén 9003-07-0 12 

Polipropilén 

oligomerek 

- 46 

Ragacsos gyanta 

(petróleum gyanta) 

(68527-25-3) 26 

 

  



Melléklet a 6300/3730-1/2020. NÉBIH számú határozathoz 

2 

3. Az engedélyezett csapda altípusok: 

 

 Kereskedelmi név 

1 Sárga rovarfogó lap 

2 Kék rovarfogó lap 

3 Cseresznyelégy színcsapda lap 

4 Gyümölcsdarázs színcsapda lap 

5 Rovarfogó ragadós szalag 

 

4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

A „BIOCONT színcsapdás rovarfogó lap” az alkalmazás körülményeitől függően különböző formában 

(lap, papírcsík), illetve különböző színben kerül forgalomba, a felhasználásra vonatkozó utasítások ennek 

megfelelően a következők: 

 

Sárga rovarfogó lap 

Alkalmazási terület: szántóföld, házi kert, fóliasátor, üvegház, lakás 

Károsító: repülő rovarok: levéltetvek, molytetvek, gyászszúnyog, levélaknázó legyek, földibolhák, 

gubacsszúnyogok 

előrejelzési és rajzáskövetési célra: 1 db fogólap 10-100 m
2
-enként. 

gyérítési célra:1 db fogólap 2-4 m
2
-enként. 

 

Előírt technológia előrejelzési és kártevő rajzáskövetési célra: 

Vetés vagy palántázás után egy héttel függesszük ki a ragadós lapokat a növényállomány fölé kb. 10 

cm-re. Minden 10-100 m
2
-re 1 lapot helyezzünk. Gyümölcsösben a ragacsos sárga lapokat a rajzás 

kezdete előtt kell kihelyezni a fák, bokrok és tőkék 1-2 magasan elhelyezkedő ágaira, a lombkoronába 

úgy, hogy a lapokra ne ragadjanak levelek, virágok és termések. A lapokon folyamatosan 

ellenőrizhető a fogott kártevők egyedszáma. Ha a lap betelik kártevővel, vagy porral és növényi 

részekkel elszennyeződik, cseréljük újra. Használata a teljes szezon folyamán javasolt termesztő-

berendezésekben és kiskertekben egyaránt. 

Előírt technológia kártevő gyérítési célra: 

Ha az előrejelzési célú fogólapokon a kártevők száma növekszik, a fogólapokat nagyobb sűrűségben 

kihelyezve jelentős gyérítő hatás érhető el. Függesszünk ki ekkor további fogólapokat a 

növényállomány fölé kb. 10 cm-re minden 2-4 m
2
-re 1 lapot számítva. Biológiai védekezés mellett 

nagyszámú fogólap használata nem javasolt, mivel a fürkészdarazsakat is fogja! 

 

Kék rovarfogó lap  

Alkalmazási terület: házi kert, fóliasátor, üvegház, lakás 

Károsító: repülő rovarok: nyugati virágtripsz 

előrejelzési és rajzáskövetési célra: 1 db fogólap 10-100 m
2
-enként. 

gyérítési célra: 1 db fogólap 2-4 m
2
-enként. 

 

Előírt technológia előrejelzési és kártevő rajzáskövetési célra: 

Vetés vagy palántázás után egy héttel függesszük ki a ragadós lapokat a növényállomány fölé kb. 10 

cm-re. Minden 10-100 m
2
-re 1 lapot helyezzünk. A lapokon folyamatosan ellenőrizhető a fogott 

kártevők egyedszáma. Ha a lap betelik kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződik, 

cseréljük újra. Használata a teljes szezon folyamán javasolt termesztő-berendezésekben és 

kiskertekben egyaránt. 

Előírt technológia kártevő gyérítési célra: 

Ha az előrejelzési célú fogólapokon a kártevők száma növekszik, a fogólapokat nagyobb sűrűségben 

kihelyezve jelentős gyérítő hatás érhető el. Függesszünk ki ekkor további fogólapokat a 

növényállomány fölé kb. 10 cm-re minden 2-4 m
2
-re 1 lapot számítva. Biológiai védekezés mellett 

nagyszámú fogólap használata nem javasolt, mivel a fürkészdarazsakat is fogja! 
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Cseresznyelégy színcsapda lap 

Kultúra: cseresznye és meggy 

Károsító: cseresznyelégy 

előrejelzési és rajzáskövetési és gyérítési célra: 
 2-3 db színcsapda a fa lombkoronájának minden 2 méterébe. 

Előírt technológia: 

Hajtsuk a lapokat henger alakúra a ragadós felszínnel kifelé. A mellékelt drótot húzzuk át a lapokon 

lévő lyukakon és rögzítsük úgy, hogy a lap ne simulhasson vissza. A csapdákat függesszük fel 

egyenletesen elosztva a lombkoronában a déli, keleti és nyugati oldalon. Az északi oldalra nem 

szükséges tenni. A fa magasságának minden 2 méterére legalább 2 csapda szükséges. Fontos, hogy a 

fa legfelső részére is kerüljön 2-3 lap! A kihelyezést még a cseresznye sárgulása előtt el kell 

végezni úgy, hogy a színcsapdára ne ragadjanak levelek, virágok és termések. Cseréljük újra a 

csapdákat, ha beteltek kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződtek. 

 

Gyümölcsdarázs színcsapda lap (fehér színű) 

Kultúra: almatermésűek és szilva 

Károsító: poloskaszagú gyümölcsdarazsak 

előrejelzési és rajzáskövetési és gyérítési célra:  
 2-3 db színcsapda a fa lombkoronájának minden 1 méterébe. 

Előírt technológia: 

A csapdákat függesszük fel egyenletesen elosztva a lombkoronában a déli, keleti és nyugati oldalon. 

Az északi oldalra nem szükséges tenni. Vigyázzunk, hogy ne ragadjanak levelek, virágok és termések 

a lapra. A fa magasságának minden méterére legalább 2 csapda szükséges. Fontos, hogy a fa legfelső 

részére is kerüljön 2-3 lap! A lapokat kb. egy héttel a virágzás kezdete előtt célszerű kihelyezni. 

Cseréljük újra a csapdákat, ha beteltek kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződtek. 

 

Rovarfogó ragadós szalag 

Kultúra: almatermésű és csonthéjas gyümölcsfajok 

Károsító: araszoló lepkék szárnyatlan nősténye, gyümölcsmolyok hernyója, hangyák 

megfogás céljára: fánként 1 db, a fatörzset körülérő szalag. 

 

Előírt technológia: 

Vágjunk a szalagból egy, a fatörzs alsó részének kerületénél valamivel hosszabb darabot. Helyezzük a 

szalagot a fatörzsre úgy, hogy körbetekerve azon, átfedje egymást a két vége. A mellékelt zsineggel 

kössük szorosan a szalagot a fatörzshöz mind az alsó, mind a felső felén. Az átfedés ne az uralkodó 

szélirány oldalára essen, mert az erős szél megrongálhatja a szalagot. Cseréljük újra a szalagot, ha 

betelt kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződött. 

Az alkalmazás időzítése: 

Téli araszoló lepkék szárnyatlan nőstényei és gyümölcsmolyok hernyói esetén a ragadós szalagot 

szeptember végétől október közepéig érdemes kihelyezni. Kora tavasszal cseréljük ki a szalagot, hogy 

a szalag alatti törzsrészre lerakott tojásokból kikelő hernyók se juthassanak fel a fára. Május végén 

már eltávolítható a szalag. 

Hangyák és más kártevő rovarok ellen kora tavasztól folyamatosan célszerű a ragadós szalagot 

alkalmazni. 

Kártevő előrejelzés: Nagy kiterjedésű gyümölcsösökben, ahol nincs lehetőség minden fára kihelyezni 

a ragadós szalagot, használhatjuk a kártevőnyomás megállapítására is. Ha a kihelyezett szalagok az 

ősz folyamán szalagonként 10 vagy ennél több nőstény araszolót fognak, akkor tavasszal erős 

fertőzöttség várható. 

 

A termékekhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda 

tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és a leolvasás 

gyakoriságát.* 
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5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:  

5.1. Veszélyjelek, osztályozás 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján

: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján

: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS piktogram: - 

Figyelmeztetés: - 

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: - 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó 

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P280 Védőkesztyű használata kötelező. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani 

a használati utasítás előírásait. 

Különleges S-mondatok: - 

5.2. Várakozási idők 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: védőkesztyű 

5.3.2. Elsősegélynyújtás: 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 

szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 

A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. 

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, 

orvosi ellátást biztosítani. 

                                                           

 Címkén nem feltüntetendő adat 
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Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

A csapdákkal, vagy azok csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 

6. Kiszerelés, csomagolás: 5 db lap/csomag - kartonpapír; 6 db lap/csomag – kartonpapír; 5 m 

szalag/csomag; 2 m szalag 1 db/csomag 

7. Eltarthatóság: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 5 évig megőrzi. 

8. Forgalmazási kategória: III. 

 

Budapest, 2020. november 27. 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 


