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2. UPORABA:  
 

Sredstvo EXOSEX CP je feromonski dispenzor za »spolno dezorientacijo« samcev jabolčnega zavijača  

(Cydia pomonella), ki se uporablja na pečkatem sadju in orehih. Z metodo »spolne dezorientacije« se 
doseže s pomočjo številnih sledov feromonov ženskega spola, ki so primerljivi z naravnimi, zmedo med 
moškimi osebki populacije. Zaradi nastale zmede se onemogoči srečanje med spoloma in posledično prepreči 
parjenje in rast populacije, ki je škodljiva za pridelek.  
 
Čas aplikacije: EXOSEX CP se uporablja vedno pred začetkom ali na samem začetku leta metuljčkov. 
Dispenzorje se namesti takoj, ko se na diagnostične feromonske vabe ulovijo prvi metuljčki in/ali pa se sledi 
napovedim opazovalno-napovedovalne službe.  
 
Št. dispenzorjev na ha:  25 – 30 kosov na 1 ha sadovnjaka. 
 
Postavitev dispenzorjev: v sadovnjakih, kjer se bo uporabljal Exosex CP je najprej potrebno izobesiti nekaj 
diagnostičnih feromonskih vab za spremljanje naleta škodljivca. 
Hišice se na začetku leta metuljev enakomerno razobesi  po sadovnjaku v oddaljenosti 20-24 m ena za drugo 
v med vrstni razdalji 10-15 metrov. Hišice z dispenzorji je potrebno obesiti v zgornji tretjini krošnje. V 
primeru majhnega naleta škodljivca, se lahko hišice namesti tudi pozneje, pred ali med letom druge generacije 
metuljev. Hišice z dispenzorji je potrebno zamenjati po 75-90 dneh.  
Najboljše delovanje je v sadovnjakih bolj ali manj pravilnih oblik, po možnostih večjih kot 1 ha. Velikost 
sadovnjaka naj ne bo manjša od 0,8 ha. Število dispenzorjev se prilagaja tudi velikosti in obliki sadovnjaka, 
obliki krošenj ter naletu škodljivca. Pri močnejšem naletu, je treba število dispenzorjev povečati ter okrepiti 
zaščito robov sadovnjaka. Če je nalet metuljčkov zelo močan se priporoča tudi uporabo namenskega 
insekticida.  
 
Dolžina delovanja dispenzorjev: na aktivnost dispenzorjev  vplivajo vremenski dejavniki, posebno 
temperatura, vetrovnost in izpostavljenost neposrednim sončnim žarkom. V običajnih vremenskih razmerah je 
njihova učinkovitost 75 do 90 dni.  
 
Različna možnost uporabe Exosex CP 
EXOSEX CP se lahko uporabi na več načinov, kot samostojno ali dopolnilno metodo za zatiranje jabolčnega 
zavijača, in sicer: 

• kot samostojno metodo - v programih varstva rastlin brez uporabe FFS; 
• v kombinaciji - za zatiranje prvih dveh rodov se uporabi ali FFS ali metodo EXOSEX CP; 
• kot dopolnilno metodo - FFS se uporabi proti vsem rodovom škodljivcev, metodo EXOSEX CP pa se 

uporabi dodatno v primeru močnega napada ali nekaj tednov pred obiranjem, ko se zaradi karence ne 
more uporabiti FFS. 

 
Kontrola učinkovitosti metode:  
a) Kontrola feromonskih vab: 
V sadovnjakih, kjer se uporablja EXOSEX CP, je potrebno izobesiti  nekaj diagnostičnih vab s feromoni in 
jih tedensko pregledovati. Če ni ulova, pomeni da so pogoji  za dezorientacijo ugodni. V nasprotnem primeru 
je treba ugotoviti vzroke za povečan ulov (pojemanje  aktivnosti dispenzorjev, povečan pritisk škodljivcev, 
močan veter itd), na podlagi česar se odločimo za nadaljnje ravnanje: povečamo število dispenzorjev in/ali se 
odločimo za dodatno kemično tretiranje. 
Let metuljčkov jabolčnega zavijača je priporočljivo spremljati tudi v najbližjih sosednjih sadovnjakih, ki se 
tretirajo na konvencionalen način, da se lahko oceni obseg naleta škodljivca in določi najbolj ugoden čas za 
zaščito. 

 
 

b) Kontrola obešanja: 
Če na postavljene vabe ni ulova, je to znak učinkovitosti metode, a je občasno vseeno treba preveriti 
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morebitne poškodbe plodov na različnih mestih drevesa.  
  

Priporočila: 
Dober uspeh varstva je odvisen od pogoste kontrole feromonskih vab od časa formiranja plodov naprej. 
Slabši učinek dispenzorjev EXOSEX-a CP je lahko posledica  naslednjih dejavnikov: 

- neprimerno shranjevanje dispenzorjev; 
- nepravilna razporeditev dispenzorjev v sadovnjaku; 
- prepozna namestitev dispenzorjev; 
- nenavadna oblika, obseg in položaj sadovnjaka, 
- močan napad škodljivca v prejšnjem letu in 
- pomanjkljiva opazovanja vab in slaba ocena morebitnih poškodb. 

 

KARENCA: Karenca  ni potrebna. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih  
niso potrebne. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo EXOSEX CP se označi in razvrsti kot: 
 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S37  Nositi primerne zaščitne rokavice. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za 
nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, 
odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo 
po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti pristojni organ. 
 
OPOZORILA: Pri uporabi je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da 
upoštevamo predpise s področja varstva voda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej  umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. 
Pokliče se zdravnika in se mu pokažemo embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito izpere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Pokliče se zdravnika. 
Pri stiku s kožo: Odstrani se  kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito spere z vodo in milom.  
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere  s čisto  vodo. Če draženje 
oči ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi. 
Navodilo zdravniku:  Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


