
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA:  
Sredstvo ISONET L PLUS je sintetični hlapljiv feromon formuliran v obliki dispenzerja, ki deluje na 
način konfuzije ali zbeganja. Feromon se postopno sprošča v okolje in s tem zbega samce križastega 
(Lobesia botrana) in pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella) v vinogradih pri iskanju 
samice v času parjenja. Neoplojene samice zato odlagajo sterilna/neplodna jajčeca, iz katerih se ne 
razvijejo gosenice, ki bi povzročile črvivost plodov. 
 

NAVODILO ZA UPORABO:  
Sredstvo ISONET L PLUS se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za 
zbeganje samcev križastega (Lobesia botrana) in pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia 
ambiguella). V vinograd se namesti 500 dispenzerjev na ha. Dispenzer se namesti 1,4 do 1,6 m visoko 
tako, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi. Ne sme se ga obesiti na žico ali ga preveč 
zategniti, da kapilara ne poči. 
 
Dispenzerje se namesti teden dni pred pričakovanim pojavom metuljčkov prve generacije ali 
najpozneje v času pojava prvih metuljčkov, oziroma, ko se prvi metuljčki ulovijo na vabe. Dispenzerje 
se sme uporabiti le enkrat v eni rastni sezoni.  
 
Aktivnost dispenzerjev je odvisna od vremenskih razmer, še posebej od dnevnih temperatur zraka in 
vetrovnosti. V običajnih vremenskih razmerah je njihova učinkovitost najmanj 150 dni. Ob visokih 
temperaturah zraka ali močnem vetru je življenjska doba dispenzerjev lahko krajša. V takšnih pogojih 
je potrebno povečati število dispenzerjev na hektar ali uporabiti strategije, ki bodo vključevale 
kombinirano rabo dispanzerjev in insekticidov.   
 
V vinogradih, kjer je pritisk škodljivca majhen, zadošča varstvo trte z metodo zbeganja. V primeru 
povečane populacije grozdnega sukača se priporoča pripravo strategij, ki bodo vključevale 
kombinirano rabo dispenzerjev in insekticidov. Najbolj učinkovita je uporaba insekticida v začetku 
sezone, saj se s tem zmanjša začetno populacijo grozdnega sukača. Insekticidi nimajo vpliva na 
delovanje dispenzerjev. 
 
Učinkovitost feromonov se lahko zmanjša, če je nalet škodljivca velik, zato je potrebno posebej 
zavarovati rob vinograda tako, da se poveča število dispenzerjev na robu vinograda. Ostale dispenzerje 
se porazdeli enakomerno po notranjem delu vinograda tako, da en dispenzer pokrije 20-30 m2 površine 
vinograda. 
 
V primeru, da je v vinogradu prisoten v večji meri pasasti grozdni sukač, je potrebno dodatno 
tretiranje z insekticidom, saj sredstvo ISONET L PLUS vsebuje več feromona za zbeganje križastega 
grozdnega sukača kot pa feromona za zbeganje pasastega grozdnega sukača. 
 
SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI METODE: 
a) Kontrola feromonskih vab: 
V nasadih, kjer se uporablja sredstvo ISONET L PLUS, 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 nekaj grozdnih sukačev, je to prvi pokazatelj potrebe po 
dodatnem zatiranju z insekticidom. 
b) Kontrola plodov: 
Kontrolo grozdov se opravlja na vsakih 7 do 14 dni, ko se pregleda približno 200 grozdov ob robu in v 
sredini vinograda. Če je napad prve generacije grozdnih sukačev v pregledanih grozdih večji kot 5 %, 
je priporočljivo opraviti tretiranje z insekticidom v času pojava drugega rodu sukačev. 
 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo. 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. 



MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni potrebno. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivni snovi (Z)-9-dodecen-1-il acetat in (E,Z)-7,9-dodekadien-1-il acetat so določene s 
predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ISONET L PLUS se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS07  GHS09  
 Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H315 
H411 

 
Povzroča draženje kože. 
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Kategorija: 
Draženje kože 2, H315 
Akut. in kron. za vod. okolje 
2, H411 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

Previdnostni stavki - preprečevanje:   
P280    Nositi zaščitne rokavice. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P302+P352   PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. 
P333+P313   Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 

 Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
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 s sredstvom in nameščanju dispenzerjev 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. Zagotovi se ji osnovne življenjske 
funkcije in  poišče zdravniško 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 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.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičen protistrup ni poznan.  
 


