
Iný prípravok 
 

X L - E C O L U R E   
 
Iný prípravok na báze feromónov na zisťovanie výskytu drevokaza čiarkovaného (Xyloterus 
lineatus, syn. Tripodendron lineatum) pri ochrane drevoskladov, skládok dreva a izolovaných 
smrekových porastov. 
 
Účinná látka: lineatín  0,9 % hm. (±)-3,3,7-trimetyl-2,9-dioxatricyklo[3.3.1.04..7]nonane 
 
Prípravok neobsahuje nebezpečné látky a nemá negatívne vedľajšie účinky pri dodržaní 
odporúčanej dávky a podmienok aplikácie.  
 

UPOZORNENIE  
S2  Uchovávajte mimo dosahu detí! 
S13  Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá! 
S20/21   Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite! 
S24/25   Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami! 
S35                   Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste! 
S36/37/39  Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár! 
Z4  Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo 
                         koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné. 
Vt5  Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo kon-

centrácie pre vtáky prijateľné. 
Vo4   Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo kon-

centrácie pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné. 
                         Prípravok sa nehodnotí pre populácie : dážďovky. 
Vč3   Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncen-

trácie pre včely zanedbateľné. 
 
 
Vyrába a balí: 
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Registračné číslo ÚKSÚP: 07-20-0917 
 
 
Dátum výroby: uvedené na obale 
Číslo šarže:  uvedené na obale 
Balenie:   PE dispenzer v PP/Al/PE fólii, 1, 5, 10 ks  
Doba použiteľnosti:  12 mesiacov od dátumu výroby 
TP:    06/02 
 
 
 
XL-ECOLURE   je registrovaná ochranná známka firmy Fytofarm, spol. s r.o., Bratislava 



 

 

Návod na použitie: 

Plodina Škodlivý činiteľ Aplikačná dávka Ochranná doba 

Smrekové a zmiešané 
porasty 

Drevokaz čiarkovaný (Xyloterus lineatus) 1 odparník na lapač AT 

Použitie: 

Na monitorovanie a signalizáciu výskytu škodcu pri plánovaní ťažby, krátkodobých a dlhodobých skládok 
dreva ako aj počas ťažby, v drevoskladoch, skládkach dreva a izolovaných  smrekových  porastoch.  Odpar-
níky sa  používajú v kombinácii s umelými selektívnymi lapačmi s úpravou pre odchyt drobných druhov, 
ktoré môžu byť bariérové (napr. Ecotrap, Theyson), terčové, transparentné (napr. Rochling) a iné (vývojové 
bariérové nárazové typy). 

 Uvedené typy lapačov dodávajú viacerí výrobcovia. Zhotovené sú z rozličných materiálov a zostavujú sa 
podľa priložených návodov. Neodporúčajú sa rúrové typy lapačov (pristávacie) a amatérsky zhotovené ne-
profesionálne lapače. 

 
Spôsob aplikácie (do lapačov a na lapáky) vylučuje hodnotenie z hľadiska fytotoxicity. 
 

Umiestnenie lapačov a odparníkov: 

 Použitie a umiestnenie odparníkov XL-ECOLURE a lapačov upravuje STN 48 2723 "Ochrana lesa proti 
drevokaznému hmyzu na ihličnatých drevinách." 

Aplikácia: 

 Na mieste vyznačenom zástrihom otvorte hermeticky uzavretý nepriepustný alufanový obal. Vyberte všetky 
odparníky a bez akejkoľvek ďalšej úpravy ihneď vyveste do lapačov . Odparníky po vyňatí okamžite 
uvoľňujú cez priepustnú polyetylénovú fóliu účinnú látku po dobu minimálne 8 týždňov. 

Bezpečnostné opatrenia: 

 Pri vyvesovaní, výmene alebo zneškodnení odparníkov zabráňte kontaktu najmä s pokožkou, sliznicami a 
inhalačnej expozícii používaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov (pracovný oblek, 
ochranné okuliare, rukavice a obuv). Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci a pred  jedlom si umyte 
ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Pri podozrení na otravu  privolajte lekára, ktorého informujte o zložení 
prípravku a poskytnutej prvej pomoci. 

Prvá pomoc: 

• Po nadýchaní: prerušiť expozíciu a dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch.  

• Po náhodnom kontakte s očami: vyplachovať prúdom pitnej vody, privolať lekára.  

• Po kontakte s pokožkou: umyť teplou vodou a mydlom, resp. vhodnou umývacou pastou.  

• V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informač-
ným centrom v Bratislave ( 02/54774166 ). 

Skladovanie: 

 Odparníky XL-ECOLURE  skladujte len v pôvodných nepoškodených alufanových obaloch, v suchých, 
vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od poživatín, hnojív, krmív, chemikálií, liekov, dezinfek-
čných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplote -5 až +10 ºC. 

Doba použiteľnosti: 

 12 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok správneho skladovania. 

Zneškodnenie: 

 Použité,  resp. nefunkčné a vyprchané odparníky spolu s obalmi odovzdajte do komunálneho zberu. 


