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4.1 A Íelhesználás leíÍása

Felhasználás 1 - Főldről tönénő kijutattás

Terméktípus

Az engedélyezett Íelhasználás
pontos leíIása, amennyiben
indokolt

18' terméKípus RovaÍdli és alkaÖlr szerek Valam]rt más ízehlábúak el]eni Wdekezésle
haszná|t szerek (Kártevó elle.i védekezésre használt szeÍek)

c:'oo57 l1vÓg e\ o lDo.5/ l.Yoo |aar|, l.rr'p</of|' e t F{ |e7F|c.é'p

cllic]dae: Lá&ák|R ovaíok_ cs íprsz ú | yog Ók (Aedes, ochleÍotalus culex' culseta és

sinrul idae: Láfo ák|Rovarok_Púposszúnyogok

Fi'ldról' méofeleló lÖldi qéppel' pelmétezó betendézéssél]ultatható ki _

9:i!őszÚnyog esetén:0'25 _ 2.5ljter/ha, PúposszÚnyoook eselén: o]5_?ro ppm/frjn Vaqy
0,0s 4ppmao min - 1OO-
csíÓŐszúnvooÓk:
.tiszta és ényhén szennyezett vizek (álóüzek, áÍadáskoÍ elórtön terÜletek.
0ntÖzőcsatorrák' v'2elvezetó áÍkok stb') esetén: o,25.1,5 liier/há
.erósen szennyezétt ésfuagy nagy méínyjségú széNes anyagot tanalhazó vizek
(ág'cggod'o|' </ent w ''dlo7ól' s b ] psp_én l,5.2,5l'ler/ha
pÚD05szÚnloool'
.0,5-40 ppm/mjn vagy 0,05-4 ppm/10 min
A ke2eIés indokolleseben neqisméteJhetó, dé kétéqymást kovér6 kézelés kÖ2ött
l€qalább 10 napnak kell e]telni és adot terÜlet évente legÍeljébb s á]kalomnal

célorganizmus(ok) (beleénve
íejlődési szakaszt is)

Felhesználiísi terület

Az alka|mazás módja(i)

A Íelhasználás ménéke és
gyakorisága

FelhasználóiköÍ

csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

szakképzetl lelhóználó

Hordó, l\lűanyag HDPE 10liteÍ
Hoídó' MÚanyaq: HDPE 50liteÍ
HoÍdó' MÚanyao: HDPE,2oo liter
lBc (konlérel)' Mriányag: ószetelt , 1ooo liteÍ
Kanna, MÚanyao: PET 

' 
10lúe.

.10' 50' 200 ileÍes mÜanyéq hoÍdólban' vaqy

.1000literes mÚányaq tanálybón (lBc) v.oy
t10Iileres múanyao karnákban ke fteséVel kano ndoboz ba helyezve kerÚ l Íotqalo.| b a'
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4.1.]" Felhasználásra vonatkozó speci'ikus előíÍások

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó speciÍikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1.3 A felhasználás során Valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részl€tei' az
elsősegély_nyújtási előírások és a környezet védeImét célzó óvintézkedések

4.1.4 A felhasználástól Íüggóen a termék és csomagolása biztonságos áÍtalmatlanítására
vonatkozó elóíÍások

4.1.5 A felhasználástól lüggően a termék tárolási leltételei és eltarthatósági ideie szokásos
táíolási Íeltételek mellett

4.2 A felhasznáiás leÍrása

Felhasználás 2 - Légi úton történó kiiutattás

Terméktípus

Az engedélye2ett Í€lhasználás
pontos leííása, amennyiben
indokolt

célorganizmus(ok) (beleértve
fejlódési szakaszt is)

Felhasználásiterület

l3' tenléktípUs _ RoVaÍö ó és atkáÓ ó szerek, Valamnlmás í2élábúákélen Védekéz
használ srerek (Kállevő elleni védekezés.e hasz.át szeíek)

q és pÚposszúnyog láfuák lenyészóhely€iné| kezelésere léqr ]íműíól

Ki2áÍó]áq akkoÍ megengedé( ha a ÍÓ d/öl adot tenyészőhely kezeése nem meqold]laló
és a kezelendó terÚlel meqhaladja a 0'5 heKá(
A lég] jámúnek rendelkezn é kelloyá GPs he]yme!hatálozó rendsreÍe nElyleheóVé
Iesz a ponl0s kÚlltalásl'

colicidae _LáÍVáklRovarok_csípÓszúnyoaok (Aedes. ochleÍotatus. cUlex cullseta és

9mollidae.LáBákIRovaíok-Púlrosszúnyoqok

-óq ]"'milÓ' méq'eeo pp'-eFzo oeÍe oé'p!sé|ll'd.a'olI
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Az alkalmazás módja(i)

A íelhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasználóikör

csomágolási méretek és
csomagoIóanyagok

4.2.1 Felhasználásra Vonatkozó specifikus előíÍások

4.2.2 Felhasznalásra vonatkozó speciÍikus kockázatcsökkentó intézkedések

A l F/pló' | " FaPldzóel d PlnlF{l 
'e| 

J'e' 'a| o l<áoc 'd el o7ta'1 +1 d fzel.s loopmud'ol *l"|) .' oL
A _é-F|'.F'L|elps d |é.o'Fl 'e' lo7or \o _ éle'p\veoó dvo'5dool'él d!a1

4'2.3 A Íelhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások Íészletei, az
elsősegély_nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

C ' ipd.- l voo ese'el a'25-2'.l'lé']1d bJpo55lJlyoqo' p(et.r oq_JoppfnrVoq
o,05 4 ppm/10 min - t00
csÍDőszúnvoook:
.liszÍa és enyhen szennyezén vl7ek 'úlo?zp. oladfurct elo..ol.'elU'elpl,
or roz{i, do', dl //ptrezero dr{oL !rb.) esetq O,2S-t,5titer/ha
.érosen szennyezett ésrváqy naqy mennyiségű szeNés anyagol lartalmaó vizek(o9larÓoo'ol '7pl1N rao7o}' <|o ) esFtp1 t'5-2'5liter/ha
PÚÓÓssz!nvoool
.0,s-40 ppmlnin vagy o,os-4 ppm/10 min
Á }p/pF. Fdo.o F\e|oPJ mP!|\n Fle|hem' dp |egl Llo.lollpro r JJnaló ol kel
eqymaí kövelo kezéles hözótl leqalabb kél heineL lel e lp'| i, é! 9do l |p' l|el
éventé leqÍeljebb 4 alkalodma] kezelhetó'

szakképzett felhs2ná]ó

HordÓ.lvÚanyáq: HDPE 
' 

10 lteí
Hordó, ÍVÚanyag: HoPE 50 lter
Hordó, MÚanyag: HDpE 2o0liter
iBc (korténe'' MÚanyaq: oszetett, 1ooo litel
Kanná i\4úanyaq]PET 

' 
10 ]iler

.10' 50,200]iteÍes mÚányao ho.dókbm, VaqV

.1000 l teres mÚányag tánáyba (lBc), Eqy

.10liteíés műaryaq kanrákbar' ketteséVe kartondobozba helyeuve kerÜlírrgalomba'

4.2.4 A Íelhasználástól Íüggően a teÍmék és csomagolása biztonságos ánalmatlánításáÍa
Vonatkozó előírások
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4'2'5 A Íelhasználástól fiiggően a teÍmék táÍolási Íeltételei és eltarthatósági ideje szokásos
táÍolási Íeltételek mellett

5' Meta sPc felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1' Használati utasítások

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

MiVe akészílrnény acsÍpŐszúnyÓq esetéber d ]' ll.'
láÍv6ládiumok meqhatározása éljából, illetw a alké

akészílrnénVacsÍpŐszúnyÓoesetéberd]' ll.' lll' és koÍá V sládiLJmÚ léÍVák ellen ]rate!ony e2ér1a téze€s elÓna
láÍv6ládiumok meqhatározása éljából, illetw a alkalnázÚdó @nny]séq kváa2lása érdekében fiinder ésétbe. entomo óqiai
leldeÍíést kell Éqezni Áz alkalmazfudó kés2ílmény rennyiséoét a kezelendó láyészóhely úzmlnősége' illetv€ a láfuák íádiuma

AkezelendőVÍzieluelnagyságaésavÍzminöséoszinténelőzeteseníelméÍend6Akészliménytálkamazásáéníele]ősszemélynek
oondoskÓdnlakel] lóla' lrogy a k]lttalásban íészl vev6 személyzet a szÚnyogok (mind a láÍVál és a: imágÓk) biolÓgájáról' a
kíurtatas €chnológiááól' és a dozÍoziiE meqhaliÍozás'Ól meqfulelÓ ismeíe€tekkel .éndelke2zen'

Az ákalmeandó mennyiségei a vizminósé! illet@ a lavák sládiumá halá'ozza meg' A lent meoadon dózisok kozúl a maqasabb

_ naqy ]áÍvásűdséq eselén (50 db / 0'5llel Vi2),
. amennyiben abnyészóheyen dónt'jen e idósebb 3' ]llétve koÍai4' stádiumú láfuáktáláhalók'
_ hdeoébb vl2h6mé6éldet mellelt,
_ léqi iÍon Ónénó t(ijuliatás eselén'
Púdosszúnyogok ell€n védekezéskoí, & íamló vjzei kezélésekor á2 adoft redel keles2lme|s2el m€llélt ááramló Viz seb€sségél'
Így a adott dő alait át'o yó Vlz merny ségél elÓzelesen lelkellmérri' Az alkahra2ándó inÓszel m€nnyiségé1 úqy kel
megváászian hogy a inószeÍ koncerlÍác]Ója a kezelt VÍzben @ álább mégadott énékét éí]é el: 0,5:4fu!]rrbrr!_ygry-0_a5:4
DnÍ'10 min

_ Ügta viz€k eselén a alacsonyabb éílékel (o.5 ppnvmin)

' erósen sz€nnyezett és^,agy nagy ménnyiségíi szeMs anyaqol tanalmazÓ Íolyóviz€k esetén a magasabbénéket (40 ppm/min)kell

A Vízbe jultatott szeí halóanyaga 24 Órán bel(rlkiÍejtihalását aléllálkozó szÚnyoqLáfuákÍa' A készitmény léo úton l'JLv_elárással,
vaqy iÓldi géppei' peÍmet€zéssel ]Úfialható k] a kóvekezr mÓdon]
_ uLVeljáráskor híqíás nélkül hasznáhaló lel'
_ pemebzéskoí á kis2ámibn menniseqÚ ké9ítrrÉny vizzel ful kell hígnani oly módon' hogy a k'ullátásÍa keÍúlö pg'me é
menny]sége 20_50 fteÍ/hel(áí leqyen'

ApelmeUé ekészitésé elöna karnátáaposan felkellÍázni Aielhígitoípennetlevet12óránbelülle kellhás2nán
Termés2elvédelmi leúlelen (pl. nemzei p k, NafuÍa 2ooo) Való aiká]Íla2ás elóÍ a illelékes te.nés?enédelfu halósáq enoedé]yél
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zjÍól.q csip0szúnyoqÓkéspÜposszÚ|yog a használati u€síás s2e nt akálmaható]A 38/2003'
(Vll'7') Es.csM_FVM'KvVlV egyÚnes Íendele( 8 sz. nÉlléklelének vonalkozó előÍijsainak betaniiBával ládhaó és hasznáháró lel.

Alelhasznáó kóleles dokumentálnia @Ímék Öss2e5 alkalínazását, amely dokÚmenláciÓt legalább 10 éVen át kÓteles megóÍzni
rcVábbá qény eselén az adalokat ktjte]es az illelékes lratÓságoknak átadn vaqy kÚtatásicélokÍa Íendelkezége bocsálan A
dokUmentácÓ|ak €Ítalmazlria ke]|a]rezel( terijletÍeés az alkalmazott mennyiséqré Vonatkozó i.íormáciÓkal'
AbóÍelValó érinlkezés keí]lendó' L/llnka krzbentlos enn inn Vagydolrányozn] Alkalmaz6 lt.in melea száppanos Vizzel
alaposán kezet kell Nsni'

í\,l]nden polenc]áls kiréttséo qel jáÍó lázisban (példállatelmék átórlésekol bekeverésekor, kl]Ultat6akor és a pelmelezÖ
beíendezés takaÍítása soÍán) használ]unk megíele ó (P3 Vagy azzalegyérénékú szűtőVelrendelkezó)lélzésvéd&vagy
léozőkészlléké(, vízáló (d Ms2 EN 374/2 szel nt)védókésztyÚt' Védórlházatot és Wdöszenrlvegel Amenly ben más módon
ugya.iyen fokú VédelmettUdLJnk bizlosftani(pl' zántakloíÚlke), e d elyéni VédóÍelszeíelést helye esíthel]'

A kezelés alat a: é/intetl leÍÚleten kizafi'aq eqÉni vedóíelszerelést üseló és szald<épzen szenÉ'ek latózkodhamak. A
ké92ílménylnemhasznáhat]aolyanÍoglalkozásszerŰíellrásznáó'akielsódeqesvaqymásodlaqos.nmunhiánybanszenved,Vaqy
iDnUIszLpl€sszánS szerekkel kezelnek'
Az e áÍaszlásos.nódszeÍe telmesztett nöVényku|túrákra (p ' l zs) kijutlatotl víz kezelésekor a keze és és a betakaÍíás kÖzalt
legaLább eay hónapnak kell eltelnie'A kés2í(ménÍ llos ivÓVjzbe Vaqy élehiszére juftatnl'Élelmiszenöl' ilaltól és iakaÍmányÚl

seÚéoésméÍqezés vaoy annak gymÚjá eselén &orraloívoshoz l€ll fordu]niés a címkél a orvosnak meo kellmula(

.AséÍÜ]tel e kel (ávolítan a? expoz ic ó loÍásálól'

.T Ü nelek ész lelése esáén íoídulion orcshoz.

.sziikség szenn ÚneÚ l(e2elé$ kell bizIosílani'

.A sérüftet el kell láVolítani az éxpozíciÓ foírásá(ó'

.V€sye ]e aszennyezen rlhál és a további lrasználd e in mossaki'

.A bóít bő szappa|os Vizzel mossá le'

.Pa.ar jele.lkézésekorÍo,duljon szakoÍvoshoz.

.szÚkséq sz€rinl tüneli kez€lést kéll biztositani.

.A sériillet el ke l távo]ila.i e eXpozíció foÍásától'

.A szemet tartsá ryitva és néhány percen keresztolbő vizzel óVatosan ÓblÍlse ki'

.l'] a a szemben kontaktlen.se Vd' @( rávolhsa el é5 io'tassa a vem rovábbi Öblítését'

. PaMsz jelenlkezé*koÍ iorduljÚ szakofuoshoz'

.szÜksés szerint Úneti kezelésl k€ll biztosítani.
Útmuratás á.z orvosnak:
.Tuneti kezelés a]ánlotl' 5zükséq szenn aniibiotikum adhatÓ'

5.3. Várható közvetlen Vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előíÍások és a környezetvédelmi óvintézkedések

5.4. A termék és csomagolása biztonságos árta|matlanításáÍa vonatkozó elóírások

A lelnem használtil1ószer illeNe a kiurült csomaqold veszélyes hulladékként kezelendő'
A 

'el 
rem használl 

'eíméket 
la]aiÍa' vjzÍolyásokba' csaloÍnábá ne ijnlse k.

5.5. A termék lárolási Íeltételei és eltarthatósáqi ldeje szokásos tárolási Íeltételek mellett

Eledeb' záft csomaqolásban' hótol €den' szaa, húvös, 
'ól 

szellózó helyén laolva' a qy&üisrol számíNa 20 'c_on lárclva 12
hónapiq':r5 "c_on áíolva la hónaplq használhaÍó Íel. (A qyártás ide'étd egyed]csomagolásokon full@lll(jn€tnjI

6' Egyéb inÍormációk

oEK szalQél€ménv száma: oD-EPlD/111G3/20t6'

A címkef€lirar tartÁlmdza:
VectoBac 12As szúnyoglárvaiÍtó szer
ll' íoÍgalmazási kateq óriájú irlószeÍ
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Gáspár János
Szövegdoboz
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