
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo APPLAUD 25 SC je  foliarni regulator rasti s kontaktnim in 
želodčnim  delovanjem. Sredstvo je ovo-larvicid, ki deluje kot inhibitor biosinteze hitina in tako 
preprečuje formiranje kutikule. Neposrednega učinka na odrasle osebke sredstvo nima. Osebki, ki 
pridejo v stik s sredstvom izlegajo sterilna jajčeca. 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo APPLAUD 25 SC se uporablja na okrasnih rastlinah v 
zaščitenih prostorih (rastlinjakih) za zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega ščitkarja 
(Trialeurodes vaporariorum) in tobakovega ščitkarja ( Bemisia tabaci) v odmerku 1 L/ha (10 mL na 
100 m2), pri čemer največja koncentracija ne sme preseči 80 mL sredstva na 100 L vode. Poraba vode 
se prilagodi razvojnemu stadiju tretiranih rastlin, pri čemer je priporočen najvišji odmerek vode 
1200 L/ha. 
ČAS UPORABE: Tretira se ob pojavu ščitkarjev, v stadiju ličink. Po potrebi se tretiranje ponovi. 
Tretiranje v fazi bub lahko zmanjša številčnost populacije, tretiranje v fazi odraslih osebkov nima 
neposrednega učinka na ščitkarje.  
 

OPOZORILA: S sredstvom se lahko v istem rastlinjaku tretira največ 3 krat v eni rastni sezoni. 
Razmik med tretiranji naj bo vsaj 7 dni. Sredstva se ne sme uporabljati preko namakalnega sistema in 
preko vodne faze pri hidroponski vzgoji rastlin. Po uporabi sredstva APPLAUD 25 SC v rastlinjakih 
se prst, na kateri so rastle tretirane gojene rastline, eno leto ne sme uporabljati za gojenje drugih 
gojenih rastlin z izjemo solate in paradižnika.  
FITOTOKSIČNOST: V primeru občutljivost posameznih vrst in sort okrasnih rastlin se posvetujemo z 
zastopnikom sredstva. Po podatkih imetnika registracije je sredstvo varno za uporabo na naslednjih 
okrasnih rastlinah: 
Abutilon  Anisodonthea capensis  Aphelandra squarrossa   
Aralia Anthurium scherzeranum  Asparagus 
Begonia Chamaedorea  Chlorophythum 
Chrysanthemum  Cissus antarctica  Citrus 
Cocos nucifera Coffea arabica  Convolvulus sabatius 
Croton Cryptanthus  Cyclamen persicum 
Datura Dracaena   Euphorbia pulcherrima 
Ficus  Fuchsia   Gerbera  
Hedera  Hibiscus   Hydrangea  
Impatiens  Kalanchoe   Lantana camara 
Monstera Nephrolepis  Passiflora quadrangularis 
Pelargonium  Philodendron  Phoenix 
Pilea Raphidophora  Rhododendron  
Schefflera Scindapsus  Senecio  
Sinningia speciosa Solanum pseudocapsicum  Sparmannia 
Statice tartarica Syngonium  Verbena 
Yucca  
Zaradi velikega števila sort, različnih postopkov gojenja in morebitnih spremenjenih pogojev za rast je 
priporočljivo, da pred tretiranjem celotne površine opravimo testno tretiranje in s tem preverimo 
nastanek morebitnih znakov fitotoksičnosti na manjšem številu okrasnih rastlin. To je pomembno 
zlasti pri tretiranju okrasnih rastlin z obarvanimi popki. 
 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo APPLAUD 25 SC vsebuje aktivno snov buprofezin. 
Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivno snov buprofezin je veliko. Dodatne informacije 
so vam na voljo na www.irac-online.org. Pri večletni zaporedni uporabi insekticidov z enakim 
načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se 
razmnožijo in postanejo prevladujoči. Posledično se lahko zmanjša učinkovitost sredstva. Z namenom 
preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba insekticidov 
z različnimi načini delovanja. Prav tako je potrebno upoštevati največje dovoljeno število tretiranj v 
eni rastni sezoni, ki so navedena v opozorilih. 
KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna. 



MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov buprofezin so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma 
na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo APPLAUD 25 SC se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS08  GHS09  
 Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H373 
 
H411 
Kategorija: 
STOT RE 2, H373 
Akut. in kron. za vod. okolje 
2, H411 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Lahko škoduje organom (jetra, ščitnica, možgani) pri dolgotrajni ali 
ponavljajoči se izpostavljenosti. 
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 

 

 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

Previdnostni stavki - preprečevanje:   
P260    Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.   
P280    Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za 
obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P308+P313   Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 
P391    Prestreči razlito tekočino. 

 Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
 P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
 SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne 

čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko 
drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.    

  
Imetnik registracije 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. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  



VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju/čiščenju rezervoarja ter med pripravo škropilne mešanice in tretiranjem v zaščitenih prostorij 
(rastlinjakih) mora delavec uporabljati zaščito za dihala, primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon) in zaščitne rokavice. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače), v primeru stika z tretiranimi okrasnimi 
rastlinami pa tudi rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino oziroma v zaščitene prostore, kjer se izvajalo 
tretiranje, je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne 
življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Treba se je ravnati v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja kože se poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oči temeljito spere s čisto vodo. 
Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 
izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno, se  zdravniku predloži navodila 
za uporabo.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 


