
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Elkolure  με αριθμό εγγραφής  2606 . 
 

08 Οκτωβρίου 2010 
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Lances Link Ltd        
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Elkolure          
 
 
Μορφή:  Πυκνόρευστο υδατοδιαλυτό υγρό (SL)     
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:   urea 23% β/ο, ισοδύναμο σε πρωτεΐνη: 55% β/β   
 
    βοηθητικές ουσίες μέχρι 80% β/β      
 
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  «ΦΥΤΟΦΥΛ» Ν. Γ. Σταυράκης      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  «ΦΥΤΟΦΥΛ» Ν. Γ. Σταυράκης    
 
 
∆ιανομέας:   Lances Link Ltd        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Εντομοελκυστικό για τη μαζική παγίδευση του δάκου και της μύγας της Μεσογείου   
 
Τρόπος εφαρμογής:  Στο 1 λίτρο σκευάσματος Elkolure προστίθενται 2 λίτρα 
νερού. Το διάλυμα αναδεύεται και με αυτό γεμίζονται οι παγίδες οι οποίες κρεμάζονται 
στα δέντρα όσο το δυνατόν ψηλότερα (σε ύψος πάνω από 2 μέτρα). Το καλοκαίρι, 
απαιτείται συμπλήρωση του διαλύματος όταν ο όγκος του στην παγίδα μειωθεί στο 
μισό. Για το συμπλήρωμα, στο 1 λίτρο σκευάσματος Elkolure προστίθενται 5 λίτρα 
νερού.                                             
Ο αριθμός των παγίδων εξαρτάται από την πληθυσμιακή πυκνότητα του εντόμου και 
από τον τύπο της παγίδας που θα χρησιμοποιηθεί.         
        ∆ειγματοληπτική παγίδευση: δίκτυο 10 παγίδων / εκτάριο     
        Μαζική παγίδευση: δίκτυο 50 παγίδων / εκτάριο  και ανάλογα με τους 
πληθυσμούς του εντόμου αυξάνεται ο αριθμός των παγίδων σε όλα τα δέντρα με 
καρποφορία.             
 
 
 
 
 



 
Σήμανση τοξικότητας:    /           
 
Φράσεις κινδύνου:         /           
 

Φράσεις ασφάλειας 
 

  S2 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά         

  S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

  S24    Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα         
  S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή    

     προστασίας ματιών / προσώπου         

     προστασίας ματιών / προσώπου         

Μετά την εφαρμογή πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι      

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην αναπνέετε τους καπνούς      

 

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις 

οδηγίες χρήσεις         

 

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 

ιατρική συμβουλή         

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο 

ή την ετικέτα.         

 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    
 
 

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Στη συνέχεια, 

αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.  

 
 

ELKOLURE 


