
2. UPORABA  
 
Sredstvo ISOMATE C TT se uporablja na jablanah v obliki dvojnih kapilar, ki vsebujeta 
hlapljive feromone, ki se postopoma sproščajo v okolje in na ta način zbegajo samce 
jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) pri iskanju samice v času parjenja. Neoplojene 
samice odlagajo neplodna jajčeca, iz katerih se ne razvijejo gosenice, ki bi posledično 
povzročile črvivost plodov. 
 
NAVODILO ZA UPORABO:  

- V nasad se namesti 500 dispenzerjev na ha. Dispenzerje se namesti teden dni pred 
pričakovanim pojavom prve generacije metuljev (tretja dekada aprila do prva dekada 
maja) in najpozneje v času pojava prvih metuljčkov, oziroma, ko se prvi metuljčki 
ulovijo na vabe. Dispenzerje se sme uporabiti le enkrat v eni rastni sezoni.  

- Uporaba dispenzerjev je primerna le za nasade, ki obsegajo več kot 5 ha in v katerih 
je medvrstni prostor manjši od 4,5 m. Minimalna razdalja od nasada v katerem so 
nameščeni dispenzerji in netretiranim nasadom (kjer se ne uporabljajo dispenzerji ali 
FFS) je minimalno 100 m, sicer pričakovanega učinka ni mogoče zagotoviti. 

- Zadovoljivo učinkovitost se doseže le pri populaciji škodljivca, ki v preteklem letu ni 
presegla 1% napadenih plodov. V primeru pričakovane povečane populacije 
jabolčnega zavijača se priporoča vzporedna uporaba insekticida. Najbolj učinkovita je 
uporaba insekticida v začetku sezone, saj se s tem zmanjša začetno populacijo 
jabolčnega zavijača. Insekticidi nimajo nobenega vpliva na delovanje dispenzerjev. 

- Dispenzerje se namesti izmenično na različne višine. Če so drevesa višja od 4 m, se 
namesti 1/3 dispenzerjev v zgornji del krošnje in 2/3 v spodnji del krošnje. Če so 
drevesa nižja od 4 m se namesti dispenzerje v zgornjo tretjino krošnje.  Namesti se jih 
na veje, po možnosti v notranjost krošnje, kjer niso neposredno izpostavljeni soncu. 
Pri tem je treba paziti, da pri raztegovanju dispenzerji ne počijo.  

- Učinkovitost feromonov se lahko zmanjša, če je nalet škodljivca velik, zato je 
potrebno zavarovati rob nasada. To se naredi tako, da se poveča število dispenzerjev 
na robu nasada (na vsake 2-3 m se namesti dispenzer). Ostale dispenzerje se 
porazdeli enakomerno po notranjem delu nasada tako, da en dispenzer pokrije 20-30 
m2 površine nasada. 

- Aktivnost dispenzerjev je odvisna od vremenskih razmer, posebno od dnevnih 
temperatur zraka in vetrovnosti. V običajnih vremenskih razmerah je njihova 
učinkovitost najmanj 150 dni. 

 
SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI METODE: 
a) Kontrola feromonskih vab: 
V nasadih, kjer se uporablja ISOMATE C TT, je treba izobesiti nekaj specifičnih feromonskih 
vab in jih tedensko pregledovati. Če ni ulova, je to znak da so pogoji za konfuzijo ugodni. V 
primeru, da se je na vabo ujelo več kot 5 metuljčkov, je to prvi pokazatelj za potrebo po 
dodatnem zatiranju jabolčnega zavijača z insekticidom. 
b) Kontrola plodov: 
Kontrolo plodov se opravlja vsakih 14 dni, ko se pregleda od  500 do 1000 plodov predvsem 
po robu in v sredini nasada. Tako se preveri, ali je prag škodljivosti nad 1 % poškodovanih 
plodov presežen in je potrebna uporaba insekticida. 
 

MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni potrebno. 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za 
uporabo. 
 
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 ISOMATE C TT se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS07   GHS09  
 
Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H315 
H317 
H319 

Povzroča draženje kože.  
Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
Povzroča hudo draženje oči. 

 

H411 
Kategorija: 
Draž. kože 2, H315 
Preobč. kože 1, H317 
Draž. oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 
2, H411 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

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

Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P264 
P280 

Po uporabi temeljito umiti roke. 
Nositi zaščitne rokavice. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite 

zdravniško pomoč/oskrbo. 
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite 
brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. 
Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

 Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 

SP 1     S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
 
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. 
 
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 z dispenzerjem mora delavec uporabljati primerne 
zaščitne rokavice.  
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca ni potrebna. 
 
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. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni 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.  
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 očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V 
primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


