

PC-Ecolure

registrant: FYF

Feromonový přípravek je určený na hromadný selektivní odchyt lýkožrouta lesklého
(Pityogenes chalcographus) při ochraně lesních porostů.
Účinná látka:
2-metoxypropan-1-ol 0,2 %
2-metyl-3-butin-2-ol 98,2 %
synergická směs 4 minoritních syntetických látek s feromonovým účinkem 1,6 %
POZOR!
MŮŽE POŠKODIT ZDRAVÍ PŘI NADÝCHÁNÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICEMI!
PRO LOVNOU ZVĚŘ A VČELY RELATIVNĚ NEŠKODNÝ!
CHRAŇTE PŘED DĚTMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!
PŘÍPRAVEK JE NUTNO POUŽÍVAT TAK, JAK JE UVEDENO V NÁVODU!
Balení: 100 ks v PE sáčku v kartónové krabici
Registrační číslo: 4211-0/2000
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Výrobce/držitel registrace: FYTOFARM, spol. s r.o., Bratislava
Odpovědný zástupce: BIO-TREND, s.r.o., Na Ráji 1360, 276 01 Mělník
Doba použitelnosti: při správném skladování 1 rok od data výroby
Použití:
1. V kombinaci s umělými selektivními lapači a úpravou pro odchyt drobných druhů, které
mohou být
a) bariérové - např. typ Ecotrap, Theyson
b) terčové - transparentní - např. typ Rochling
c) jiné - vývojové bariérové nárazové typy
Uvedené typy lapačů dodává více výrobců. Jsou zhotovené z rozličných materiálů a
sestavují se podle přiložených návodů. Nedoporučují se rourové typy lapačů (přistávací) a
amatérsky zhotovené neprofesionální lapače.
2. V kombinaci s odvětvenými lapáky nebo s jejich výřezy či sekcemi
a) na zvýšení lákavosti chemicky neošetřených lapáků ve smrkových porostech
oslabených průmyslovými imisemi, přísušky, houbou Armillariella mellea Kerst
(podpňovka), jako i jinými činiteli (např. sucho) po udělení výjimky z ON 48 2711
b) k zabránění rozptýlenému napadení anebo vzniku rozsevů ve smrkových porostech s
polomy nebo vývraty
c) při aplikaci metody otrávených lapáků (výřezů, sekcí) ošetřených vodnou emulzí, resp.
suspenzí insekticidů
Umístění lapačů a odparníků:
Použití a umístění odparníků PC-ECOLURE, lapačů, lapáků upravuje ON 482711
"Ochrana lesa proti Ips typographus L." a její platné dodatky.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Odparníky po odstřihnutí hliníkové fólie v určené spodní části uvolňují po dobu 5-6 týdnů
účinnou látku. Pro člověka není škodlivá. Při vyvěšování, výměně či likvidaci je třeba
zabránit kontaktu s pokožkou, sliznicemi a inhalační expozici používáním vhodných
ochranných prostředků (pracovní oblek, gumové rukavice a gumová obuv). Při práci je
zakázáno jíst, pít a kouřit. Po práci a před jídlem se umyjte ruce a tvář vodou a mýdlem.
Skladování:



Odparníky PC-ECOLURE skladujte v původních nepoškozených obalech, v suchých,
větratelných a uzamknutých skladech odděleně od poživatin, hnojiv, krmiv, chemikálií,
desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě -5 až +10 °C.
Doba použitelnosti:
1 rok od data výroby při dodržení podmínek správného skladování.
Likvidace obalů:
Použité, resp. nefunkční odparníky spolu s obaly odevzdejte do komunálního odpadu.

Seznam přípravků

