
2. UPORABA 
Insekticid DELEGATE 250 WG se uporablja: 

1. Na jablanah, hruškah, kutini in našijih  za zatiranje jabol čnega zavija ča (Cydia 
pomonella- CARPPO), breskovega zavija ča (Cydia molesta - LASPMO), pasastega 
sadnega lupinarja ( Pandemis heparana - PANDHE), sadnega zavija ča (Adoxophyes 
orana - ADXPFA in Argyrotaenia pulchellana – ARGTPU) v odmerku 0,3 kg na ha, ob 
porabi 400-1000 L vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi, ko so plodiči večji od 10 mm (BBCH 
71) in do fenološke faze, ko so plodiči primerni za pobiranje (BBCH 87), vendar najkasneje 7 
dni pred obiranjem. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat. 

2. Na hruškah  za zatiranje navadne hruševe bolšice ( Cacopsylla pyri - PSYLPI) v odmerku 
0,3 kg na ha za zatiranje druge generacije po napovedih opazovalno napovedovalne službe 
za varstvo rastlin. Tretiramo po cvetenju. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat; 

3. Na breskvah, nektarinah in marelicah  za zatiranje breskovega zavija ča (Cydia molesta- 
LASPMO), breskovega molja ( Anarsia lineatella - ANARLI) in cvetli čnega resarja 
(Frankliniella occidentalis - FRANOC) v odmerku 0,3 kg na ha, ob porabi 400-1000 L vode 
na ha. Tretiramo v fenološki fazi, ko plodiči odpadajo po cvetenju (BBCH 71) in do fenološke 
faze, ko so plodiči primerni za pobiranje (BBCH 87), vendar najkasneje 7 dni pred obiranjem. 
V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat. 

4. Na slivah in češpljah  za zatiranje češpljevega zavija ča (Cydia funebrana - LASPFU) in 
sadnega zavija ča (Adoxophyes orana - ADXPFA)  v odmerku 0,3 kg na ha, ob porabi 400-
1000 L vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi, ko plodiči odpadajo po cvetenju (BBCH 71) in 
do fenološke faze, ko so plodiči primerni za pobiranje (BBCH 87), vendar najkasneje 7 dni 
pred obiranjem. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat. 

5. Na oljkah  za zatiranje oljčnega molja ( Prays oleae - PRAYOL)  v odmerku 0,075 kg na ha, 
ob porabi 1000 do 1500 L vode na ha. Tretiramo v času, ko se pojavi druga generacija 
oljčnega molja (karpofagna generacija), ki dela škodo na plodičih oz. na podlagi obvestil 
opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin, pri čemer moramo upoštevati karenco 
21 dni. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo dvakrat v razmiku najmanj 28 dni. 

 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja na predpisan način, ne povzroča fitotoksičnosti. 

KARENCA: Karenca za jablane, hruške, kutine, našije, breskve, nektarine, marelice, slive in češplje je 
7 dni, za oljke 21 dni. 

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je delavcem dovoljen 48 ur po tretiranju.  

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

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Za preprečevanje nastanka rezistence na spinetoram se sredstva 
na podlagi spinosinov (spinetoram in spinosad) uporabi največ trikrat na isti površini oziroma kulturi v 
isti rastni sezoni. 

 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo DELEGATE 250 WG se razvrš ča kot: 
Fizikalne nevarnosti  -  

Nevarnosti za zdravje  Strupenost za razmnoževanje, Kategorija nevarnosti 2, 
H361f. 
Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se  
izpostavljenost (STOT RE), Kategorija nevarnosti 2,  H373. 
Preobčutljivost kože, Kategorija nevarnosti 1,  H317. 

Nevarnosti za okolje  Nevarno za vodno okolje – Akutna nevarnost, Kategorija 1,  
Nevarno za vodno okolje – Kronična nevarnost, Kategorija 
1, H400+H410 

 
 



 
 
 
 
 
Sredstvo DELEGATE 250 WG se označi: 
 
 Piktogrami GHS:   
 

          
GHS08  GHS07          GHS09 
 
Opozorilne besede:  POZOR 
 
Stavki o nevarnosti: 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H361f Sum škodljivosti za plodnost.  
H373 Lahko škoduje organom  pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. 
H400 + H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 Previdnostni stavki - prepre čevanje:  
P260  Ne vdihavati razpršila. 
P280 Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko.  
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P308 + P313 
+ P333 

Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti; če nastopi draženje kože ali se 
pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč ali oskrbo.  

P362 + P 364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
P391 Prestreči razlito tekočino. 

Previdnostni stavki - shranjevanje: 
Previdnostni stavki - odstranjevanje:   
 
Dodatni stavki: 

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

 EUH208 Vsebuje spinetoram. Lahko povzroči alergijski odziv.  
 

Standardni stavki za varnostne ukrepe :  

SP1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje sredstva 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  upoštevati netretiran varnostni pas 40 m v sadovnjakih in 20 
m v oljčnikih do vodne površine. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni 
pas 20 m v sadovnjakih in 5 m v oljčnikih do nekmetijske površine.  

Spe8: Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med 
cvetenjem. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. 

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. 

 
VARSTVO PRI DELU:   

Pri delu mora delavec paziti, da sredstvo ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne sme tretirati v vročem in 
vetrovnem vremenu. Paziti je treba, da ne vdihava razpršenih delcev sredstva ali škropilne brozge. Pri 
rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju in čiščenju rezervoarja 
mora delavec uporabljati zaščitne rokavice (EN 374-3) in delovno obleko (iz mešanice 65% poliestra in 
35% bombaža, minimalne teže 230 g/m2 in z vodoodporno površino).  

Med škropljenjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škropilnico ali pršilnikom s traktorjem, ki ima kabino, 
mora delavec uporabljati v prejšnjem odstavku navedeno delovno obleko in zaščitne rokavice (EN 
374-2).  

Med škropljenjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škropilnico ali pršilnikom s traktorjem brez kabine ter 
med škropljenem visokih gojenih rastlin z ročno oprtno škropilnico, mora delavec uporabljati 
certificirane nitrilne rokavice EN-374-2 in delovni zaščitni kombinezon s kapuco (kategorija III, tip 4).  

Med delom ne sme jesti, piti in ne kaditi. V primeru kontaminacije in/ali slabega počutja prekine z 
delom in ukrepa po navodilu prve pomoči. Po delu se temeljito umije z vodo in milom. Spere tudi 
napravo za škropljenje. 

Stik s škropljenimi rastlinami: Delavci lahko dostopajo k delu v nasadu 48 po končanem tretiranju 
(delovna karenca). V primeru, da morajo opraviti delo v nasadu pred potekom 48 ur po končanem 
tretiranju, morajo nositi  certificirane nitrilne rokavice  EN-374-3 in delovni zaščitni kombinezon  (iz 
mešanice 65% poliestra in 35% bombaža teže najmanj 230 g/m2). 

 

PRVA POMOČ IN 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 oziroma vročino, ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
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 treba delovno 
obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko 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 sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, 
se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  

Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen protistrup 
ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  

 


