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På grund af den forsinkede virkningsmekanisme 
skal Electors effektivitet først vurderes 3 til 5 dage 

efter behandling.

OVERVÅGNING AF EFFEKTIVITETEN

1. Pesticide development study (GLP): Magnitude of spinosad residues in 
poultry tissues and eggs resulting from applications of spinosad directly 

to chickens for control of northern fowl mites along with premise 
sprays for control of certain poultry house insects. Data on 

file T9C180534 (2008) DK NO/LAY/ELT/00007  
Elector ® er et varemærke for Elancos  

udgave af spinosad.
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