
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA:  Sredstvo FLYPACK DACUS TRAP je insekticidna past (vaba). Vaba 
je zaprt sistem. Sestavljena je iz dvodelnega deljivega ohišja (posode) iz umetne snovi, 
feromonskega in prehranskega privabila ter obešala za pripenjanje v krošnjo dreves na 
zunanjosti pokrova.  
Spodnji del ohišja je rumeno oranžne barve, ki tudi z barvo privablja  oljčne muhe,  in ima 
stranske vstopne odprtine za odrasle osebke ciljnega organizma.  
Pokrov ohišja je prozoren, na njegovo notranjo stran je nanesen prozoren insekticid 
(deltametrin).  
Privabili sta nameščeni v notranjosti pasti v dveh ovojnih vrečkah. Prehransko privabilo je 
amonijev karbonat in se nahaja v posebni vrečki.  Feromonsko privabilo vsebuje feromon 
1,7-dioksaspiro[5,5] undekan in se nahaja v dispenzorju.  
Privabili privabljata muhe, ki po vstopu v ohišje pridejo v stik z insekticidnim premazom in se 
po poginu zbirajo v spodnjem delu ohišja.  

  
NAVODILO ZA UPORABO:  
 
Sredstvo FLYPACK DACUS TRAP se uporablja na oljkah  preventivno za zmanjševanje 
deleža poškodovanih plodov, ki jih povzroča oljčna muha ( Bactrocera oleae).  
 
Vaba je že pripravljena za neposredno uporabo. Posamezno vabo se vzame iz zunanje 
ovojne vrečke, prav tako pa se po potrebi odstrani ovojni vrečki feromonskega in 
prehranskega privabila ter se ju namesti v vabo. Vabo se s pomočjo obešala obesi na drevo. 
V nasad oljk se enakomerno porazdeli od 50 do največ 100 vab na hektar, odvisno od 
pričakovane stopnje napada oljčne muhe. Število vab na robovih nasadov, ki mejijo na 
druge, drugače oskrbovane oljčnike, je priporočljivo povečati tako, da se število vab podvoji, 
vendar ob upoštevanju največje dovoljenje količine vab na hektar.  
 
Vabe se namešča po cvetenju oljk, 15 dni pred pričetkom odlaganja jajčec (pred olesenitvijo 
koščic plodov) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo 
rastlin.  Vabe se namesti na južno oziroma jugo-zahodno stran krošenj, na višini od 1,5 do 
2,0 m nad tlemi.  
 
V pogojih intenzivnega napada oljčne muhe, lahko delež poškodovanih plodov preseže 
gospodarski prag 2% poškodovanih plodov. Na podlagi skrbnega spremljanja številčnosti 
populacije, se po potrebi naredi ocena o potrebnosti uporabe dopolnilnih metod zatiranja 
oljčne muhe. 
 
Vabe učinkovito delujejo do 180 dni in naj ostanejo na drevesih oljk do spravila pridelka. Po 
končani uporabi je treba vabe odstraniti iz nasada. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
 

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 FLYPACK DACUS TRAP se razvrsti  kot: 



 Akutna strup. 4, H302, H332 
 Nevarno za vodno okolje, kronično 1, H410 
 
Sredstvo FLYPACK DACUS TRAP se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

 GHS 07 GHS09   
 Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H302 
H332 
H410 

Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
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: 
 P280           Nositi zaščitne rokavice. 
P261                               Preprečiti vdihavanje prahu.  
 Previdnostni stavki - odziv: 
 P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE 

/zdravnika. 
 P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
 P391            Prestreči razsuto sredstvo. 
Previdnostni stavki - 
shranjevanje:   
P411    
Previdnostni stavki - 
odstranjevanje: 
P501 
 

 
 
Hraniti pri temperaturi, ki ne presega 40 °C.  
 
 
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih odpadkov. 

 

 Dodatni stavki: 
 SP1              S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
 SPe8             Nevarno za čebele. 
 
 Dodatni simboli:   

             
 

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 potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri nameščanju in odstranjevanju vab mora delavec uporabljati 
primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice), zaprte čevlje in 
zaščitne rokavice.  
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, se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi se 
ji osnovne življenjske funkcije.  Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti 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 oči temeljito s počasnim curkom 
spere s čisto mlačno vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeti naj popije do 2 dl 
vode. Takoj se pokliče zdravnika. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne 
izziva bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Zdravniška 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). 
 
 


