
 

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 PENTACHEM Vegyipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1151 Budapest, 

Szlacsányi Ferenc utca 23.) ügyfélnek a REAGRON feromonos rovarcsapdák 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 REAGRON feromonos rovarcsapdák 02.5/1830/3/2008. 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: 6300/125-2/2020 NÉBIH 

1.2. A növényvédelmi eszköz neve: REAGRON feromonos rovarcsapdák 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2030. november 30. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: PENTACHEM Vegyipari Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. 

1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc utca 23. 

2. A növényvédelmi eszköz adatai: 

2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója: PENTACHEM Vegyipari Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. 

1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc utca 23. 

2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése: feromonos csalogató és szignalizációs csapda 

(növényvédelmi célú eszköz) 

2.4. A készítmény összetétele:  

    2.4.1. ragasztóanyag                  ISO név poliizobutilén 

CAS szám 9003-27-4 

IUPAC név - 

2.4.2. fajspecifikus szexferomon csalogatóanyag a ragasztóanyagba keverve vagy természetes gumi 

hordozóba impregnálva 
 

 

  

Ikt. sz.: 6300/125-2/2020. 
Tárgy: REAGRON feromonos rovarcsapdák 
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: 

 

 Kártevő fajok Kereskedelmi név 

1 Almailonca [Adoxophyes orana (reticulana)] REAGRON ADOR 

2 Almalevél aknázómoly [Phyllonorycter (Lithocolletis) 

blancardella] 

REAGRON LIBLA 

3 Almamoly [Cydia (Laspeyresia) pomonella] REAGRON CYPOM 

4 Barackmoly [Anarsia lineatella] REAGRON ALIN 

5 Puszpángmoly (Buxusmoly) [Cydalima perspectalis] REAGRON CYPER 

6 Cseresznyelegyek (európai és amerikai cseresznyelégy) 

[Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulata] 
REAGRON RHAC 

7 Káposztamoly [Plutella xylostella (maculipennis)] REAGRON PLUMA 

8 Keleti gyümölcsmoly [Grapholita molesta] REAGRON GRAMO 

9 Kéregmoly [Enarmonia formosana] REAGRON EFOR 

10 Körtemoly [Cydia pyrivora] REAGRON CYPYR 

11 Lombosfa fehérmoly [Leucoptera malifoliella (scitella)] REAGRON LESCI 

12 Nyerges szőlőmoly [Eupoecilia (Clysia) ambiguella] REAGRON AMBI 

13 Raktári molyok (aszalványmoly, készletmoly, lisztmoly) 

[Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia elutella] 
REAGRON PLEPHE 

14 Szilvamoly [Grapholita (Cydia) funebrana] REAGRON GRAFU 

15 Szőlőilonca [Sparganothis pilleriana] REAGRON SPILLE 

16 Tarka szőlőmoly [Lobesia botrana] REAGRON LOBO 

 

4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

Kártevő 

(célszervezet) 
Kultúra Alkalmazás ideje Felhasználás módja 

almailonca alma 
április vége – 

szeptember eleje  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

almalevél-

aknázómoly 
alma 

április eleje – 

augusztus vége  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

almamoly alma, körte, birs, dió 
április eleje – 

szeptember eleje  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

barackmoly 
kajszi, őszibarack, 

nektarin 

május eleje – 

szeptember eleje  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

puszpángmoly 

(buxusmoly) 
puszpáng 

június eleje – 

október 

a csapda kihelyezése a 

bokorra 

cseresznyelegyek 

(európai és 

amerikai 

cseresznyelégy) 

cseresznye, meggy 
április eleje 

augusztus vége 

a csapda kihelyezése a 

koronába 

káposztamoly káposztafélék 
március vége – 

június  vége 

a csapda kihelyezése a 

növényállomány 

magasságában, karóra 

keleti 

gyümölcsmoly 

kajszi, őszibarack, 

szilva, birs 

április eleje –  

szeptember vége 

a csapda kihelyezése a 

koronába 

kéregmoly 

cseresznye, meggy, 

kajszi, őszibarack, 

szilva, mandula 

április vége – 

augusztus vége 

a csapda kihelyezése 

vázágra, a törzshöz 

közel 
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Kártevő 

(célszervezet) 
Kultúra Alkalmazás ideje Felhasználás módja 

körtemoly körte 
május vége – július 

vége  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

lombosfa 

fehérmoly 

alma, cseresznye, 

meggy, szilva 

április eleje – 

augusztus vége 

a csapda kihelyezése a 

koronába 

nyerges szőlőmoly szőlő 

április közepe, az 

első kis 

fürtkezdemény 

megjelenése – 

augusztus vége  

a csapda kihelyezése a 

kordonra (tőkére) 

raktári molyok 

(aszalványmoly, 

készletmoly, 

lisztmoly) 

terménytároló, malom, 

élelmiszer raktár 

egész évben 

folyamatosan 

a csapda kihelyezése a 

tárolóhelyen  

szilvamoly szilva 
április vége – 

szeptember közepe  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

szőlőilonca szőlő 
június eleje – 

augusztus közepe  

a csapda kihelyezése a 

kordonra (tőkére) 

tarka szőlőmoly szőlő 

április közepe, az 

első kis 

fürtkezdemény 

megjelenése – 

szeptember vége   

a csapda kihelyezése a 

kordonra (tőkére) 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A Reagron csapda a saját feromonjával odacsalogatott célkártevőt a cserélhető ragacsos lapján fogja meg. 

Az egységcsomagban levő csapda a tartozékokkal 1 rajzás ideje alatt (4-6 hét) biztonságosan 

üzemeltethető. Az összeszerelt csapdát a gyümölcsfa vagy bokor ágára, illetve a szőlőtőke vesszőjére 

vagy a támrendszer huzaljára kell felerősíteni. A csapda összeszerelése során kerülni kell a feromont 

tartalmazó diszpenzer érintését a mellékelt egyszer használatos védőkesztyű használatával. Akkor 

érdemes használni, ha célunk a kártevő faj megjelenésének minél korábbi jelzése. Erős kártevő rajzás 

esetén szükség lehet a megtelt ragacslap sűrűbb cseréjére.  

A fogási adatok alapján lehet a célkártevő megjelenését észlelni és a rajzásmenetét követni. Ezen kívül 

következtethetünk a populáció nagyságára is. A feromoncsapdákat előrejelzési célokra alkalmazva a 

kapott adatok alapján lehet dönteni a védekezés szükségességéről és időpontjáról. A feromoncsapdák 

fajspecifikusak, szelektivitásuk jó, ennek ellenére más rovarfajok is belekerülhetnek a csapdákba. A 

megbízható előrejelzés érdekében párhuzamosan célszerű legalább két csapdát  üzemeltetni, ezek 

lehetőség szerint távol, de legalább 5-10 m-re legyenek egymástól, még akkor is, ha különböző 

rovarfajokat fogó csapdákról van szó. A rajzás várható kezdetekor, gyakran, néhány naponta ellenőrizzük 

a csapdákat. Amennyiben a csapdák fogják a kártevő egyedeit, úgy számolni kell a kártétellel. 

Rendszeresen ellenőrizve a csapda fogását a tömeges rajzás kezdetéhez időzíthető a védekezés. 

 

A termékhez 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. 

                                                           

 Címkén nem feltüntetendő adat 
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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. 

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: 

Alapkészlet (csapdatető, akasztó, ragasztólap, diszpenzer, védőkesztyű, használati útmutató) 

7. Eltarthatóság: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 2 évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év 

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. 

 

http://anyk.nebih.gov.hu/
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Jordán László 

igazgató 

P.H. 

Kapja:  

1. Ügyfél 

2.  Irattár          (549/2020) 

 



 

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: 6300/125-2/2020 NÉBIH 

1.2. A növényvédelmi eszköz neve: REAGRON feromonos rovarcsapdák 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2030. november 30. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: PENTACHEM Vegyipari Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. 

1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc utca 23. 

2. A növényvédelmi eszköz adatai: 

2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója: PENTACHEM Vegyipari Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. 

1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc utca 23. 

2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése: feromonos csalogató és szignalizációs csapda 

(növényvédelmi célú eszköz) 

2.4. A készítmény összetétele:  

    2.4.1. ragasztóanyag                  ISO név poliizobutilén 

CAS szám 9003-27-4 

IUPAC név - 

2.4.2. fajspecifikus szexferomon csalogatóanyag a ragasztóanyagba keverve vagy természetes gumi 

hordozóba impregnálva 
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3. Az engedélyezett csapda altípusok: 

 

 Kártevő fajok Kereskedelmi név 

1 Almailonca [Adoxophyes orana (reticulana)] REAGRON ADOR 

2 Almalevél aknázómoly [Phyllonorycter (Lithocolletis) 

blancardella] 

REAGRON LIBLA 

3 Almamoly [Cydia (Laspeyresia) pomonella] REAGRON CYPOM 

4 Barackmoly [Anarsia lineatella] REAGRON ALIN 

5 Puszpángmoly (Buxusmoly) [Cydalima perspectalis] REAGRON CYPER 

6 Cseresznyelegyek (európai és amerikai cseresznyelégy) 

[Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulata] 
REAGRON RHAC 

7 Káposztamoly [Plutella xylostella (maculipennis)] REAGRON PLUMA 

8 Keleti gyümölcsmoly [Grapholita molesta] REAGRON GRAMO 

9 Kéregmoly [Enarmonia formosana] REAGRON EFOR 

10 Körtemoly [Cydia pyrivora] REAGRON CYPYR 

11 Lombosfa fehérmoly [Leucoptera malifoliella (scitella)] REAGRON LESCI 

12 Nyerges szőlőmoly [Eupoecilia (Clysia) ambiguella] REAGRON AMBI 

13 Raktári molyok (aszalványmoly, készletmoly, lisztmoly) 

[Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia elutella] 
REAGRON PLEPHE 

14 Szilvamoly [Grapholita (Cydia) funebrana] REAGRON GRAFU 

15 Szőlőilonca [Sparganothis pilleriana] REAGRON SPILLE 

16 Tarka szőlőmoly [Lobesia botrana] REAGRON LOBO 

 

4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

Kártevő 

(célszervezet) 
Kultúra Alkalmazás ideje Felhasználás módja 

almailonca alma 
április vége – 

szeptember eleje  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

almalevél-

aknázómoly 
alma 

április eleje – 

augusztus vége  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

almamoly alma, körte, birs, dió 
április eleje – 

szeptember eleje  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

barackmoly 
kajszi, őszibarack, 

nektarin 

május eleje – 

szeptember eleje  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

puszpángmoly 

(buxusmoly) 
puszpáng 

június eleje – 

október 

a csapda kihelyezése a 

bokorra 

cseresznyelegyek 

(európai és 

amerikai 

cseresznyelégy) 

cseresznye, meggy 
április eleje 

augusztus vége 

a csapda kihelyezése a 

koronába 

káposztamoly káposztafélék 
március vége – 

június  vége 

a csapda kihelyezése a 

növényállomány 

magasságában, karóra 

keleti 

gyümölcsmoly 

kajszi, őszibarack, 

szilva, birs 

április eleje –  

szeptember vége 

a csapda kihelyezése a 

koronába 

kéregmoly 

cseresznye, meggy, 

kajszi, őszibarack, 

szilva, mandula 

április vége – 

augusztus vége 

a csapda kihelyezése 

vázágra, a törzshöz 

közel 
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Kártevő 

(célszervezet) 
Kultúra Alkalmazás ideje Felhasználás módja 

körtemoly körte 
május vége – július 

vége  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

lombosfa 

fehérmoly 

alma, cseresznye, 

meggy, szilva 

április eleje – 

augusztus vége 

a csapda kihelyezése a 

koronába 

nyerges szőlőmoly szőlő 

április közepe, az 

első kis 

fürtkezdemény 

megjelenése – 

augusztus vége  

a csapda kihelyezése a 

kordonra (tőkére) 

raktári molyok 

(aszalványmoly, 

készletmoly, 

lisztmoly) 

terménytároló, malom, 

élelmiszer raktár 

egész évben 

folyamatosan 

a csapda kihelyezése a 

tárolóhelyen  

szilvamoly szilva 
április vége – 

szeptember közepe  

a csapda kihelyezése a 

koronába 

szőlőilonca szőlő 
június eleje – 

augusztus közepe  

a csapda kihelyezése a 

kordonra (tőkére) 

tarka szőlőmoly szőlő 

április közepe, az 

első kis 

fürtkezdemény 

megjelenése – 

szeptember vége   

a csapda kihelyezése a 

kordonra (tőkére) 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A Reagron csapda a saját feromonjával odacsalogatott célkártevőt a cserélhető ragacsos lapján fogja meg. 

Az egységcsomagban levő csapda a tartozékokkal 1 rajzás ideje alatt (4-6 hét) biztonságosan 

üzemeltethető. Az összeszerelt csapdát a gyümölcsfa vagy bokor ágára, illetve a szőlőtőke vesszőjére 

vagy a támrendszer huzaljára kell felerősíteni. A csapda összeszerelése során kerülni kell a feromont 

tartalmazó diszpenzer érintését a mellékelt egyszer használatos védőkesztyű használatával. Akkor 

érdemes használni, ha célunk a kártevő faj megjelenésének minél korábbi jelzése. Erős kártevő rajzás 

esetén szükség lehet a megtelt ragacslap sűrűbb cseréjére.  

A fogási adatok alapján lehet a célkártevő megjelenését észlelni és a rajzásmenetét követni. Ezen kívül 

következtethetünk a populáció nagyságára is. A feromoncsapdákat előrejelzési célokra alkalmazva a 

kapott adatok alapján lehet dönteni a védekezés szükségességéről és időpontjáról. A feromoncsapdák 

fajspecifikusak, szelektivitásuk jó, ennek ellenére más rovarfajok is belekerülhetnek a csapdákba. A 

megbízható előrejelzés érdekében párhuzamosan célszerű legalább két csapdát  üzemeltetni, ezek 

lehetőség szerint távol, de legalább 5-10 m-re legyenek egymástól, még akkor is, ha különböző 

rovarfajokat fogó csapdákról van szó. A rajzás várható kezdetekor, gyakran, néhány naponta ellenőrizzük 

a csapdákat. Amennyiben a csapdák fogják a kártevő egyedeit, úgy számolni kell a kártétellel. 

Rendszeresen ellenőrizve a csapda fogását a tömeges rajzás kezdetéhez időzíthető a védekezés. 

 

A termékhez 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. 

                                                           

 Címkén nem feltüntetendő adat 

 



Melléklet a 6300/125-2/2020. NÉBIH számú határozathoz 

5 

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

orvosi ellátást biztosítani. 

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: 

Alapkészlet (csapdatető, akasztó, ragasztólap, diszpenzer, védőkesztyű, használati útmutató) 

7. Eltarthatóság: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 2 évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év 

8. Forgalmazási kategória: III. 

 

Budapest, 2020. november 27. 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 


