
2. UPORABA:  
 

1. GLAVNE UPORABE 
ACTARA 25 WG je sistemični insekticid, ki deluje preko listov in se uporablja:           
a) na jablanah samo v času po končanem cvetenju jablan za zatiranje:  
- zelene jablanove uši (Aphis pomi), mokaste jablanove uši (Dysaphis plantaginea) in jablanove 

uši šiškarice (Dysaphis devecta) v odmerku 120-160 g/ha pri porabi vode 1000 L/ha (1,2-1,6 g na 100 
m2 na 10 L vode), tretira se ob pojavu uši; 
- jabolčne grizlice (Hoplocampa testudinea) v odmerku 200 g/ha  pri porabi vode 1000 L/ha (2 g na 
100 m2 na 10 L vode), ki se jo zatira takoj po končanem cvetenju jablan, če je presežen prag 
škodljivosti; 
b) na hruškah samo v času po končanem cvetenju hrušk za zatiranje: 
- navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri) v 0,02 % koncentraciji z dodatkom 0,5 % sredstva na 
osnovi mineralnega olja pri porabi vode 1200 L/ha (240 g/ha na 1200 L/ha vode + 6000 g sredstva na 
osnovi mineralnega olja) oziroma (2,4 g na 12 L vode na 100 m2 + 60 g sredstva na osnovi 
mineralnega olja), tretira se ob pojavu prvih ličink; 
- listnih uši (Aphididae) v odmerku 120-160 g/ha pri porabi vode 1000 L/ha (1,2-1,6 g na 100 m2 na 
10 L vode), tretira se ob pojavu uši; 
c) na breskvah samo v času po končanem cvetenju breskev za zatiranje listnih uši (Aphididae) v 
odmerku 100-125 g/ha (1-1,25 g na 100 m2), tretira se ob pojavu uši; 
d) na krompirju za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 60-80 
g/ha ob uporabi vode 300-600 L/ha (0,6-0,8 g na 100 m2 na 3-6 L vode), tretira se ob pojavu 
koloradskega hrošča; 
e) na paradižniku na prostem za zatiranje: 

- listnih uši (Aphididae) in koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 150-200 
g/ha (1,5-2 g na 100 m2), 
- rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 400 g/ha (4 g na 100 m2), tretira 
se ob pojavu škodljivih žuželk; 
f) na solati na prostem za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 200 g/ha (2 g na 100 m2), 
tretira se ob pojavu uši;  
g) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja samo v času po končanem cvetenju trte za 
zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) in zelenega škržatka (Empoasca vitis) v 
odmerku 200 g/ha (2 g na 100 m2). Škržatke se zatira v časovnem intervalu 21 dni. 
Sredstvo učinkovito zatira vse razvojne stadije ameriškega škržatka. Najbolj je učinkovito, če se ga 
uporabi v zgodnjih stadijih ličinke (L1 do L3). Tretira se v skladu s tehnološkimi navodili za zatiranje 
ameriškega škržatka. Sredstvo učinkovito zatira ličinke zelenega škržatka. Najbolj je učinkovito, če se 
ga uporabi v zgodnjih stadijih ličinke (L1 do L3). 
h) za namakanje platojev sadik paradižnika, jajčevca, solate, endivije, radiča, brokolija ter 

necvetočih okrasnih rastlin oziroma okrasnih rastlin, ki ne cvetijo v letu, ko se tretira s 
sredstvom, pred sajenjem za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja 

(Trialeurodes vaporarirum), cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis), tobakovega resarja 
(Thrips tabaci) in drugih škodljivih žuželk. Platoje se sme namakati le v zaščitenih prostorih, kjer je 
onemogočeno stekanje brozge v tla. V primeru sajenja tretiranih sadik na prosto, se uporabi odmerek 
400 g sredstva/ha (0,4 g/m2); če pa se tretirane sadike sadi v zaščitenem prostoru, se uporabi odmerek 
800 g sredstva/ha (0,8 g/m2) ali v dveh deljenih odmerkih 400 g pripravka/ha (0,4 g/m2) v časovnem 
intervalu 7 dni. Priprava brozge za namakanje in poraba vode je odvisna od vrste  ter količine substrata 
in je predstavljena v prikazu izračuna odmerka in porabe vode, ki ga proizvajalec navede na etiketi. 
i) za namakanje platojev sadik paprike, bučnic (z užitno in neužitno lupino, npr. kumare, dinje, 

lubenice, bučke) in cvetočih okrasnih rastlin (ki bodo cvetele v letu, ko se izvede tretiranje) pred 
sajenjem za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes 

vaporarirum), cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis), tobakovega resarja (Thrips tabaci) 
in drugih škodljivih žuželk. Platoje se sme namakati le v zaščitenih prostorih, kjer je onemogočeno 
stekanje brozge v tla. Sredstvo se lahko uporablja samo za sadike paprike, bučnic in cvetočih okrasnih 
rastlin, ki se bodo nato sadile v zaščitenem prostoru (rastlinjaki, plastenjaki). V primeru sajenja 
navedenih sadik na prosto, tretiranje ni dovoljeno. Sredstvo se lahko uporabi v odmerku 800 g 



sredstva/ha (0,8 g/m2) ali v dveh deljenih odmerkih 400 g sredstva/ha (0,4 g/m2) v časovnem intervalu 
7 dni. Priprava brozge za namakanje in poraba vode je odvisna od vrste ter količine substrata in je 
predstavljena v prikazu izračuna odmerka in porabe vode, ki ga proizvajalec navede na etiketi. 
 
OPOZORILA: Sredstvo ACTARA 25 WG je prepovedano uporabljati pred ali med cvetenjem 

jablan, hrušk, breskev in trte.  Sredstvo je prepovedano uporabljati za zalivanje sadik  paprike, 

bučnic (z užitno in neužitno lupino, npr. kumare, dinje, lubenice, bučke) in cvetočih okrasnih 
rastlin (ki bodo cvetele v letu, ko se izvede tretiranje), ki se bodo sadile na prostem. (Obe 
opozorili se navedeta na etiketi v krepkem tisku.) 
Sredstvo ACTARA 25 WG se lahko uporablja samo takrat, ko ni vetra. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira jablane, hruške, breskve, paradižnik, bučnice in papriko največ dvakrat, solato in trto 
največ trikrat, krompir pa največ štirikrat v eni rastni sezoni. 
Uporaba na sadikah z namakanjem platojev je dovoljena izključno v zaprtih prostorih, kjer je 
onemogočeno iztekanje brozge v tla. Platoje je treba po namakanju pustiti da se posušijo, šele nato se 
sadike lahko presajajo. Količino vode je treba prilagoditi tako, da po končanem tretiranju ne ostane 
odvečna brozga. Če  po namakanju ostane odvečna brozga, se jo trikrat razredči in postopek ponovi 
potem, ko so se sadike in substrat že posušili. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni 
fitotoksično. 
KARENCA: 21 dni za jablane, hruške in breskve; 14 dni za krompir in trto; 7 dni za solato; 3 dni za 
paradižnik; pri namakanju platojev sadik paradižnika, paprike, jajčevcev, solate, endivije, radiča, 
brokolija in bučnic je karenca zagotovljena s časom uporabe. 
 
 

2.) MANJŠE UPORABE V TRSNICAH IN MATIČNJAKIH:  
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo 
navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS ACTARA 25 WG pri uporabi na spodaj 
navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS ACTARA 25 
WG na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
Ta uporaba je: 
- v trsnicah in matičnjakih samo v času po končanem cvetenju trte za zatiranje ameriškega 

škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 200 g/ha (2 g na 100 m2), pri porabi vode 250-500 
L/ha. Ameriškega škržatka se zatira v časovnem intervalu 21 dni. Sredstvo učinkovito zatira vse 
razvojne stadije ameriškega škržatka. Najbolj je učinkovito, če se ga uporabi v zgodnjih stadijih 
ličinke (L1 do L3). Tretira se v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo 
rastlin. 

 
OPOZORILA: Sredstvo je prepovedano uporabljati pred ali med cvetenjem trte. Sredstvo se 
lahko uporablja samo takrat, ko ni vetra. S sredstvom se lahko na istem zemljišču trsnice in matičnjake 
tretira največ trikrat  v eni rastni sezoni. 

 
KARENCA: za trsnice in matičnjake ni potrebna. 
__________________________________________________________________________________ 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov tiametoksam so v skladu s predpisi o ostankih pesticidov v oziroma na 
živilih rastlinskega izvora. 
 
3) MANJŠA UPORABA NA OKRASNIH RASTLINAH 
FFS ACTARA 25 WG lahko uporabljajo samo poklicni pridelovalci okrasnih rastlin v zaščitenih 
prostorih. Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na okrasnih rastlinah ni bila preverjena, zato 
odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. 
 
FFS ACTARA 25 WG se uporablja foliarno pri pridelavi okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih za 



zatiranje uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialerodes vaporariorum),  resarjev (Thrips) 
in drugih sesajočih žuželk v 0,06 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L na ha oziroma v najvišjem 
dovoljenem odmerku 0,6 kg/ha.  
 

OPOZORILA: Sredstvo ACTARA 25 WG je prepovedano uporabljati na okrasnih rastlinah, ki 

cvetijo oziroma bodo cvetele v letu pridelave in se bodo sadile na prosto. Uporabnik FFS mora v 

istem zaščitenem prostoru preprečiti zanašanje sredstva ACTARA 25 WG na druge okrasne 

rastline, ki cvetijo oziroma bodo cvetele v letu pridelave in se bodo sadile na prosto. 
S FFS ACTARA 25 WG se lahko tretira do dvakrat v eni rastni dobi, v časovnem razmiku 7 dni. 
Delavec mora ob uporabi tega sredstva  obvezno uporabljati zaščitno obleko, zaščitne rokavice in 
zaščito za oči/obraz. 
KARENCA: Karenca  za okrasne rastline ni potrebna. 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za delavca, ki bo rokoval s tretiranimi rastlinami, je 24 ur. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV ni potrebna. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ACTARA 25 WG se razvrsti in označi kot: 
N    Okolju nevarno.  
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje. 
Sredstvo je strupeno za čebele. 

S2                Hraniti izven dosega otrok. 
S13              Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37/39    Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S60       Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 
S61        Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije 
za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se ne 
tretira med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti. Pri tretiranju jablan, hrušk, breskev, trte ter trsnic in 
matičnjakov se mora zaradi zaščite neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 15 m do 
nekmetijske površine. Pri tretiranju jablan, hrušk, breskev, trte ter trsnic in matičnjakov je treba 
preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se ne sme tretirati v območju 
20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda Pri vseh ostalih uporabah sredstva se ne sme 
tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga 
posuši. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro 
prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se 
zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije 2-3 dl vode. Nezavestnemu se ne sme dati 
ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja.  
Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom.  
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesno veko in se oko temeljito spere z vodo. V 
primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Sprosti se dihalne poti in se ukrepa v skladu s splošnimi ukrepi. 



Nujna zdravniška pomoč: V primeru zaužitja sredstva se zagotovi in vzdržuje osnovne življenjske 
funkcije. Pri zaužitju pripravka se da prizadeti osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne teže, razredčenega z 
vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. 
Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 
 


