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TERMÉKISMERTETŐ 

 

 

ECOSTOP
®
 lamella

 

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény méhek kezelésére. 

 

A készítmény összetétele: 

1 lamella (51 g) tartalma: 

timol (5 g) 

borsmentaolaj (2 g) 

vivő és segédanyagok ad 51 g 

 

Célállatfaj: mézelő méh (Apis mellifera L.) 

 

A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat, javallatok: A 

készítmény a varroa atkák (Varroa destructor) által okozott varroatózis kiegészítő kezelésére 

alkalmas. Vivőanyagának köszönhetően a hatóanyagok egyenletesen, fokozatosan és hosszú 

időn át fejtik ki hatásukat, függetlenül a környezeti tényezőktől (hőmérséklet, a méhcsalád 

nagysága, a párolgási terület mérete). 

 

Az adagolás és az alkalmazás módja: A kezelést évente kétszer (kora tavasszal és a pergetési 

időszak után), a család népességétől és a fertőzöttség mértékétől függően, alkalmanként 1-3 

db lamellával kell végezni. 

A lamellá(ka)t 45 napig kell alkalmazni, így az elnyújtott hatás lefedi a méhekre káros varroa 

atkák teljes kifejlődési ciklusát. A tasakot közvetlenül a használat előtt bontsa fel! Vegye ki a 

tasakból a lamellát, majd helyezze keresztbe a keretlécek tetejére a fészek fölé! Gondoskodjon 

róla, hogy legyen legalább 0,5 cm szabad rész a lamella és a kaptár teteje között! A 

kijárónyílást kivéve zárja le a kaptárt, és csak a minimálisan szükséges alkalommal és ideig 

nyissa ki azt a kezelés alatt. 

 

Ellenjavallatok, mellékhatások: Nem ismeretesek. 

 

Figyelmeztetések: Mézgyűjtési időszakban, kizárólag súlyos atkafertőzöttség esetén 

használható, ha a méhcsalád(ok) azonnali kezelést igényel(nek)! 

Veszélyes összetevők: 2-izopropil-5-metilfenol (timol) (EU-szám: 201-944-8) 9,80 % 

R 52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet! 

S 61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását! Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági 

adatlap! 

 

Lejárati idő: Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 2 évig. 

 

Tárolási előírások: Száraz, jól szellőző helyen, 5-30ºC között, hőforrástól távol tartandó! 

 

Csomagolás: 6x1 db 51 g-os lamellát tartalmazó alumínium tasak, kartondobozban. Bontható. 

 

Kizárólag állategészségügyi célra! 

 

A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja: A fel nem használt készítményt és 

a csomagoló anyagot a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni! 
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Normál körülmények között a használt lamellá(ka)t és a csomagolási hulladékot háztartási 

szemétként lehet kezelni. 

 

Gyártó: Primavet-Sofia Ltd, 211A, Slivnitsa blvd. 1202 Szófia, Bulgária 

 

Forgalmazó: ”EURO-VET” Kft. 7500 Nagyatád, Petőfi Sándor u. 24. Tel.: 06 82/454-413; 

Fax: 06 82/553-180; www.euro-vet.hu; info@euro-vet.hu 

 

A készítmény nyilvántartási száma: 

 

Lejárati idő: 

 

Gyártási szám: 

mailto:info@euro-vet.hu

