
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo INSEGAR 25 WG je nesistemični insekticid z omejenim 
translaminarnim delovanjem. Deluje kontaktno in želodčno. Aktivna snov fenoksikarb na 
žuželke deluje kot rastni regulator, tako da prekine njihovo preobrazbo (iz jajčeca v ličinko, iz 
ličinke v bubo, iz bube v odraslo žuželko). Aktivna snov fenoksikarb zaradi svojega načina 
delovanja nima takojšnega učinka, zato škodljive žuželke krajši čas po tretiranju s sredstvom 
še ostanejo na rastlinah. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo INSEGAR 25 WG se uporablja: 

- na jablanah, hruškah in drugem pe čkatem sadju (kutine, nešplje,  nashi)  za 
zatiranje jabol čnega zavija ča (Cydia pomonella) in ameriškega kaparja 
(Quadraspidiotus perniciosus) v odmerku 0,6 kg/ha, ob porabi vode do 1000 L na 
ha. Zoper jabolčnega zavijača se prvo tretiranje opravi ob povečanem ulovu 
metuljčkov na vabe, na začetku odlaganja jajčec. Zoper ameriškega kaparja se 
tretiranje opravi v času izleganja ličink kaparja - v stadiju gibljivih ličink. S sredstvom 
se na istem zemljišču lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, pri čemer naj bo 
razmik med tretiranjema najmanj 12 dni oziroma v skladu z napovedjo opazovalno 
napovedovalne službe za varstvo rastlin. 

- na slivah  za zatiranje češpljevega zavija ča (Cydia funebrana) v odmerku 0,6 
kg/ha, ob porabi vode 200-1000 L na ha. Prvo tretiranje se opravi ob povečanem 
ulovu metuljčkov na vabe, na začetku odlaganja jajčec. Če je potrebno tretiranje 
ponoviti, se naslednje tretiranje izvede 3 do 4 tedne pozneje oziroma v skladu z 
napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. S sredstvom se na 
istem zemljišču lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni.  

- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za zatiranje križastega 
grozdnega suka ča (Lobesia botrana), pasastega grozdnega suka ča (Eupoecilia 
ambiguella), moljev iz rodu Argyrotaenia (Argyrotaenia spp.) , volnatih kaparjev 
(Pseudococcidae)  in češpljevega kaparja ( Parthenolecanium corni) v odmerku 
0,6 kg/ha, ob porabi vode do 1000 L na ha.  Zoper grozdne sukače in molja se prvič 
tretira  na začetku odlaganja jajčec. Če je potrebno tretiranje ponoviti, se naslednje 
tretiranje izvede 2 tedna pozneje oziroma v skladu z napovedjo opazovalno 
napovedovalne službe za varstvo rastlin. Zoper kaparje se tretiranje opravi v času 
izleganja ličink kaparja - v stadiju gibljivih ličink. S sredstvom se na istem zemljišču 
lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. 

- na breskvah in nektarinah za zatiranje breskovega zavija ča (Cydia molesta) in 
murvovega kaparja ( Pseudaulacapsis pentagona) v odmerku 0,6 kg/ha, ob porabi 
vode do 1000 L na ha. Zoper breskovega  zavijača se prvo tretiranje opravi ob 
povečanem ulovu metuljčkov na vabe, na začetku odlaganja jajčec. Če je potrebno 
tretiranje ponoviti, se naslednje tretiranje izvede 3 do 4 tedne pozneje oziroma v 
skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Zoper 
murvovega  kaparja se tretiranje opravi v času izleganja ličink kaparja - v stadiju 
gibljivih ličink. S sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ dvakrat v eni 
rastni sezoni. 

- na oljkah za zatiranje oljkovega kaparja ( Saissetia oleae) v odmerku 0,6 kg/ha, ob 
porabi vode do 1500 L na ha. Zoper oljkovega  kaparja se tretiranje opravi v času 
izleganja ličink kaparja - v stadiju gibljivih ličink. S sredstvom se na istem zemljišču 
lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, pri čemer naj bo razmik med 
tretiranjema najmanj 12 dni oziroma v skladu z napovedjo opazovalno 
napovedovalne službe za varstvo rastlin.  

 
OPOZORILA: Rastline se poškropi enakomerno po vsej površini. Ne priporoča se tretiranja 
pri visokih temperaturah zraka, po mokrih listih, pri hitrosti vetra nad 5 m/s in če se pričakuje, 
da bo deževalo. 



FITOTOKSIČNOST: V predpisanih odmerkih sredstvo INSEGAR 25 WG ne povzroča 
fitotoksičnosti na gojenih rastlinah.  
V primeru mešanja s sredstvi na osnovi aktivne snovi kaptan lahko pri tretiranju hrušk pride 
do pojava fitotoksičnosti. V zvezi z uporabo sredstva na hruškah se priporoča posvet s 
terenskimi svetovalci. 
KARENCA: Za jablane, hruške in drugo pečkato sadje ter breskve in nektarine je 14 dni, za 
slive in trto 21 dni, za oljke 60 dni. 
 
ANTIREZSTENTNA STRATEGIJA: Pri številnih insekticidih obstaja nevarnost nastanka 
odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi prepogoste uporabe določenega sredstva, 
uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe sredstev z enakim načinom delovanja 
in neupoštevanja praga škodljivosti. Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po 
nekajletni uporabi. Z namenom preprečevanja pojava odpornosti se priporoča naslednje 
ukrepe:  

- sredstvo INSEGAR 25 WG se uporabi potem, ko je presežen prag škodljivosti 
oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin; 

- če je za zatiranje škodljivih žuželk potrebno izvesti več tretiranj letno, se uporabi 
insekticide z različnim načinom delovanja;  

- v primeru zatiranja jabolčnega zavijača se je potrebno izogibati kombinaciji z 
insekticidi, ki pripadajo naslednjim skupinam: diacilhidrazini, organofosfati in 
insekticidi iz skupine derivati benzoil sečnine; 

- po koncu sezone je treba odstraniti ostanke pridelka, da se s tem zmanjša obseg 
prezimnih stadijev škodljivih žuželk. 

 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov fenoksikarb so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo INSEGAR 25 WG se razvrš ča kot: 
Rakot. 2, H351 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo INSEGAR 25 WG se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS08 GHS09  
Opozorilne besede:  Pozor     
Stavki o nevarnosti: 
H351 
H410 

Sum povzročitve raka. 
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: 

P201 
P202 
P280 

                 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.  
                 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. 
                 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 



Previdnostni stavki - odziv: 
P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo.  
P391               Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih      odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni standardni stavki za varnostne ukrepe, pove zane z okoljem: 
SP 1   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.   

SPe 3   Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju  jablan, hrušk, drugega 
pečkatega sadja, sliv, breskev, nektarin ter oljk upoštevati netretiran varnostni 
pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.   Zaradi zaščite 
vodnih organizmov je treba pri tretiranju na trte upoštevati netretiran varnostni 
pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.   

Spe8 Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med 
cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega 
plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem.  

 
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 
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 oziroma zastopnik 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 rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorskim nošenim/vlečenim pršilnikom 
ter med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad tlemi, mora 
delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in 
trpežno obutev. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno 
obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in rokavice.   
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo 
posuši.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošna navodila:  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 in poišče zdravniško pomoč. Nezavestno osebo namestite v 
bočni položaj in ji nudite prvo pomoč. 
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 mlačno 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.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca 
se ne izpira, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično 
odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in 
podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve. 
 


