
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo BELO OLJE KARSIA se uporablja kot kontaktni akaricid za 
tretiranje koščičastega in pečkatega sadnega drevja ter trte. Sredstvo deluje tako, da škropilna 
brozga prekrije pršice z oljno prevleko pod katero se zadušijo. Zato selekcija odpornih sevov 
ni mogoča. 
 
NAVODILO ZA UPORABO:  
Sredstvo BELO OLJE KARSIA se uporablja za zmanjševanje populacij zimskih jajčec pršic 
prelk (Tetranychus sp.) na prostem na: 

a. trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja v odmerku 8 L/ha, ob porabi vode 
400-600 L/ha. Sredstvo se uporablja od razvojne faze, ko se začno odpirati brsti in so 
konice zelenih poganjkov komaj vidne, do faze, ko se prvi list razpre in oddvoji od 
poganjka (BBCH 07-11) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne 
službe.  
Priporoča se tretiranje v 2 % koncentraciji (8 L/400 L vode/ha) v razvojni fazi, ko se 
začnejo odpirati brsti (BBCH 07). Priporoča se upoštevanje intervala 10 do 14 dni do 
izvedbe naslednjega ukrepa za varstvo trte. 

b. koščičastem sadnem drevju v odmerku 10 L/ha na meter višine krošnje, ob porabi 
vode 500 L/ha na meter višine krošnje. Najvišji dovoljeni odmerek je 30 L/ha.  Sredstvo 
se uporablja od razvojne faze nabrekanja cvetnih brstov, ko so brsti zaprti in vidne 
svetlo rjave luske, do faze, ko je socvetje obdano s svetlo zelenimi luskami, če so te 
izoblikovane (niso pri vseh sortah) (BBCH 51-54) oziroma v skladu z napovedjo 
opazovalno napovedovalne službe.  

c. pečkatem sadnem drevju v odmerku 10 L/ha na meter višine krošnje, ob porabi vode 
500 L/ha na meter višine krošnje. Najvišji dovoljeni odmerek je 30 L/ha. Sredstvo se 
uporablja od razvojne faze razvoja socvetij, ko je končano nabrekanje cvetnih brstov, 
do faze mišjega ušesca (BBCH 52-54) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno 
napovedovalne službe.  

 
OPOZORILA: 
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.  
Med tretiranjem je treba zagotoviti dobro omočenost gojenih rastlin. Priporoča se pršenje z 
veliko količino škropilne brozge, to je vsaj 1000 litrov na hektar v sadovnjakih in vsaj 500 litrov 
na hektar v vinogradih.  
Temperatura zraka neposredno pred tretiranjem, v času tretiranja ali v v noči po tretiranju ne 
sme biti nižja od 0 °C. Najugodnejši pogoji za tretiranje so, ko je vreme suho, s temperaturami 
zraka nad 7 °C, in so gojene rastline suhe, idealna temperatura zraka v času tretiranja pa bi 
bila 10-15 °C. Možnost pojava poškodb se poveča zaradi uporabe sredstva.  
Rastlin, ki so poškodovane zaradi zmrzali ali kažejo druge znake pomanjkanja, se ne tretira. 
Prav tako se ne priporoča tretiranje v opoldanski vročini.  
FITOTOKSIČNOST: Pri tretiranju v sončnem vremenu se lahko pojavijo poškodbe na listih, 
zato se priporoča uporaba sredstva samo v suhem in oblačnem vremenu in ko ni nevarnosti 
pojava zmrzali.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo BELO OLJE KARSIA vsebuje aktivno snov 
parafinsko olje. Mehanizem delovanja aktivne snovi glede na odločitev Odbora za odpornost 
proti insekticidom (IRAC): ni na seznamu. Ni podatkov o škodljivih organizmih, ki bi razvili 
odpornost (rezistenco) na parafinsko olje. Pri večletni zaporedni uporabi akaricidov z enakim 
načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi 
preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava 
rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba sredstev z različnimi načini 
delovanja. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
MEŠANJE: Ne priporoča se mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 



MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov parafinsko olje so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov 
v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
   Sredstvo BELO OLJE KARSIA se razvrsti kot: 
         Strup. za vdihavanje 1, H304 
         Nevarno za vodno okolje, akut. in kronično 1, H410 
 

Sredstvo BELO OLJE KARSIA se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

 GHS08  GHS09   
 
 Opozorilne besede:           Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H304 
H410 

         Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  

Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

 Previdnostni stavki - splošno:  
 P101   Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali 
etiketa proizvoda. 
 P102   Hraniti zunaj dosega otrok. 
 Previdnostni stavki - preprečevanje:  
 P270   Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.   
 Previdnostni stavki - odziv: 

    P301+P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 
zdravnika. 
 P331   NE izzvati bruhanja.  
 P391   Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - 
shranjevanje:  
P405 
Previdnostni stavki - 
odstranjevanje: 
P501 
 

 
 

Hraniti zaklenjeno. 
 
 

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 

  Dodatni stavki: 
SP1   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. 
Spe3  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju pečkatega in 
koščičastega sadja upoštevati netretirani varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje 
brega voda 1. in 2. reda.   



Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati netretirani 
varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od 
meje brega voda 2. reda. 

 
Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 
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 mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA ZA VAROVANJE OKOLJA: Pri rokovanju s sredstvom 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 in čiščenju 
rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom in med tretiranjem z 
ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, 
majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec po preteku delovne karence uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.  
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna 
brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Posebej pomembno je, da se ne izziva bruhanja, ponesrečencu se ne daje piti ničesar, 
niti se ne izvaja izpiranja želodca! 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma 
v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji 
osnovne življenjske funkcije.  Pokliče se zdravnika in se mu pokaže etiketo sredstva.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba 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 takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
potrebno delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s čisto 
mlačno vodo. V primeru draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Prizadetemu se ne daje piti ničesar. Takoj se pokliče 
zdravnika.  
NE IZZIVA SE BRUHANJA! V primeru spontanega bruhanja mora biti glava ponesrečene 
osebe nižje od bokov, da se prepreči aspiracija. Če je možno, se zdravniku predloži navodila 
za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).   
 


