
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo ECO-TRAP je formulirano v obliki pripravljene vabe (pasti). 
Vsebuje aktivno snov deltametrin, prehransko privabilo amonijev bikarbonat in spolni 
feromon samic.  Prehransko privabilo privabi samce in samice, spolni fermon pa samce, 
zato vaba ECO-TRAP privlači in nato povzroči pogin odraslih osebkov oljčne muhe, ko le-ti 
pridejo v stik s površino vabe. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
UPORABA: Vaba ECO-TRAP je namenjena za preventivno uporabo v olj čnih nasadih  v 
območjih s srednje intenzivnim pritiskom populacije oljčne muhe ( Bactrocera oleae), kjer 
zmanjšuje delež poškodovanih plodov v osnovnem odmerku 100 vab/ha (1 vaba/100 m2).  
Vabe se razporedi glede na gostoto nasada oljk, kot sledi: 

 - 1 vaba/ 1 drevo pri gostoti nasada 100 dreves/ha 
 - 1 vaba/ 2 drevesi pri gostoti nasada 200 dreves/ha 
 - 1 vaba/ 3 drevesa pri gostoti nasada 300 dreves/ha 
 - 1 vaba/ 4 drevesa pri gostoti nasada 400 dreves/ha 
 - 1 vaba/ 6 dreves pri gostoti nasada 600 dreves/ha 
 - 1 vaba/ 8 dreves pri gostoti nasada 800 dreves/ha 

ČAS UPORABE: Vaba ECO-TRAP se obesi pred pojavom prve generacije oljčne muhe, to 
je predvidoma konec junija ali v začetku julija. Ponovno se obešajo pred pojavom druge 
generacije oljčne muhe, predvidoma konec avgusta ali septembra. Vabe delujejo do 6 
mesecev. Vabe naj ostanejo nameščene do obiranja plodov ne glede na to, pred katero 
generacijo oljčne muhe so bile nameščene. Sredstvo ECO-TRAP se lahko v eni rastni dobi 
uporablja na istem zemljišču največ dvakrat.  
OPIS VABE: Vaba  ECO-TRAP je že pripravljena za neposredno uporabo. Sestavljata jo 
dve komponenti, komponenta A in komponenta B.  
Komponenta A  je vrečka velikosti 15 x 20 cm iz zelenega papirja, ki je na zunanji strani 
impregniran z 15 mg aktivne snovi deltametrin. V vrečki je 70 g prehranskega privabila 
amonijevega bikarbonata bele barve, ki z vonjem privlači odrasle osebke oljčne muhe obeh 
spolov.  
Komponenta B  je bela kapsula (dispenzor), ki vsebuje 0,08 g spolnega feromona samic, 
zato privlači samce oljčne muhe.  
Priložena je tudi žica za obešanje. 
 
NAMESTITEV VABE ECO-TRAP:  
Pri nameščanju vabe mora delavec uporabljati predpisano zaščitno opremo. 
Pred uporabo vabe je potrebno iz zelene vrečke odstraniti zunanjo embalažo. 
Preden se vabo obesi, je treba z žico za obešenja narediti dve luknjici (premera 1 mm) in 
sicer zgoraj na levi in desni strani zelene vrečke, tako da žica predre obe strani ovoja.  
Nato se aktivira feromon na kapsuli (dispenzerju), tako da se z žico za obešanje naredi 
luknjico na zgornjem, praznem delu kapsule (dispenzerja). Priložena žica se napelje v 
srednjo luknjico na zgornjem delu zelene vrečke in se z njeno pomočjo na vrečko najprej 
namesti kapsula (dispenzor) s feromonom, nato pa se vrečko skupaj s kapsulo s pomočjo 
priložene žice namesti na drevo. 
Vabe se enakomerno porazdeli po nasadu oljk.  
Obesi se jih v sredino krošnje drevesa v senco, tako da ni v stiku z listi ali vejami, na 
višino 2 m od tal.  
Pri določitvi potrebnega števila vab se upošteva gostoto nasada, kot je navedeno v zgoraj v 
poglavju »UPORABA«.  
Imetnik registracije na etiketi z navodilom za upor abo navede slikovni opis priprave 
vrečke ter kapsule pred nameš čanjem. 
 
POSEBNI POGOJI UPORABE: 



● Pred namestitvijo vab je treba spremljati let oljčne muhe s pomočjo rumenih lepljivih plošč 
ali feromonskih vab, ki se jih namesti na južni oziroma zavetrni strani krošnje oljke. 
● Vabe se namesti v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo 
rastlin, ki spremlja populacijo oljčnih muh in priporoča ustrezen termin namestitve vab 
oziroma morebitno dodatno uporabo v letih, ko je populacija muh izjemno velika. 
● V primeru ponovne (druge)  namestitve vab naj prva serija vab ECO-TRAP ostane na 
drevesih vse do obiranja plodov, tako da sta na vsakem drevesu lahko nameščeni do dve 
vabi ECO-TRAP s feromonsko kapsulo v skladu z zgoraj navedeno gostoto vab na ha. 
● Izogibati  se je treba uporabi vabe ECO-TRAP na majhnem številu dreves in v majhnih 
oljčnih nasadih, če ti mejijo na druge oljčne nasade, v katerih ni uporabljena nobena 
metoda množičnega zatiranja oljčne muhe.  
● V primeru potrebe po dodatnih informacijah o sredstvu ECO-TRAP, se je pred uporabo 
treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom za sredstvo. 
 
OPOZORILO:  Vabe ECO-TRAP se ne sme nameščati na drugo sadno drevje. 
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ECO-TRAP ni fitotoksično, če se uporablja skladno z 
navodili za uporabo. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo ECO-TRAP vsebuje aktivno snov 
deltametrin, ki je razvrščena v IRAC skupino 3A. Glede na način delovanja pripada 
piretroidom. 
Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivno snov deltametrin je glede na ta način 
uporabe majhno. Dodatne informacije so 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. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe. 
NAVODILO ZA VARNO ODSTRANJEVANJE VABE: 
Pri odstranjevanju vab mora delavec uporabljati predpisano zaščitno opremo. 
Embalažni material uporabljenih in odstranjenih vrečk ter kapsul (dispenzerjev) je treba 
ustrezno uničiti (preluknjati ali raztrgati), tako da nadaljnja uporaba ni mogoča.  
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki 
mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z 
nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi sredstvi. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivno snov deltametrin  so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ECO-TRAP se razvrš ča kot: 
Akut. strup. 4, H302 
Draženje kože 2, H315  
Draženje oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo ECO-TRAP se označi kot: 
Piktogrami GHS:  



GHS07 GHS09  
 
Opozorilne besede:    Pozor     
Stavki o nevarnosti: 
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H315  Povzroča draženje kože. 
H319  Povzroča hudo draženje oči.      
H410  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: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.  
P280  Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 

 P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 
zdravnika. 

 P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč ali oskrbo. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 
Previdnostni stavki - odstranjevanje:  
P501 Odstraniti vsebino oz. posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
Spe8 Nevarno za čebele. 
 
Dodatni standardni simboli za varnostne ukrepe, pov ezane z okoljem: 

          
 

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: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
VARSTVO PRI DELU:   
Pri nameščanju in odstranjevanju vab mora delavec uporabljati primerno delovno obleko 
(majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice), zaprte čevlje, zaščitne rokavice in ščitnik 
za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala.  
Pri stiku z rastlinami, na katerih so nameščene vabe, mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 



DELOVNA KARENCA: Delovna karenca ni potrebna. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej 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 in poišče zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito umije z 
vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravnišlo pomoč. Pred ponovno 
uporabo je treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto 
mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se 
mu ne sme izzivati bruhanja. 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 (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
 


