
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo LASER PLUS je insekticid s širokim spektrom delovanja na 
škodljive žuželke. Aktivna snov spinosad nastaja biološko pri fermentaciji bakterije 
Sacharopolyspora spinosa. Uporablja se kot želodčni in dotikalni (kontaktni) insekticid za 
zatiranje mladih ličink žuželk, takoj ko se izležejo in se aktivno hranijo. Deluje tudi na jajčeca, 
če so neposredno poškropljena. Nima sistemičnih lastnosti in ga rastlina ne vsrka. 

NAVODILO ZA UPORABO: 

Sredstvo LASER PLUS se uporablja: 
1.) GLAVNE UPORABE:   

-  na paradižniku, papriki, jaj čevcih, kumarah, bu čkah in lubenicah na prostem in v 
zaščitenih prostorih  za zmanjševanje številčnosti populacije cvetli čnega resarja  
(Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic  sovk iz rodu Spodoptera in Heliotis  v 
odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 400-1000 L/ha. S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi 
ponovi v presledkih 7 dni; 
- na dinjah na prostem in v zaš čitenih prostorih  za zmanjševanje številčnosti populacije 
cvetli čnega resarja  (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic sovk iz rodu 
Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 
400-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni 
dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7 dni; 
- v solati in endivji na prostem  za zmanjševanje številčnosti populacije cvetli čnega 
resarja  (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic  sovk iz rodu Spodoptera in  
Heliotis v odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 200-600 L/ha. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po 
potrebi ponovi v presledkih 7 dni; 
- v jagodah na prostem in v zaš čitenih prostorih  za zmanjševanje številčnosti populacije 
cvetli čnega resarja  (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic  sovk iz rodu 
Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 
200-600 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. 
Tretiranje se po potrebi ponovi v presledkih 7 dni; 
- v brokoliju na prostem  za zmanjševanje številčnosti populacije cvetli čnega resarja  
(Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic  sovk iz rodu Spodoptera in  Heliotis v 
odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 200-600 L/ha. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi 
v presledkih 7 dni; 
- v cveta či, zelju in brsti čnem ohrovtu na prostem  za zmanjševanje številčnosti populacije 
cvetli čnega resarja  (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic  sovk iz rodu 
Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 200-
600 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. 
Tretiranje se po potrebi ponovi čez 8 dni; 
- na marelicah, breskvah in nektarinah za zmanjševanje številčnosti populacije 
cvetli čnega resarja  (Frankliniella occidentalis) ter za zatiranje breskovega molja  
(Anarsia lineatella) in breskovega zavija ča (Grapholita molesta) v odmerku 0,25 L/ha 
(2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 500 L vode na višinski meter krošnje/ha. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po 
potrebi ponovi čez 8 dni; 
- na jablanah in hruškah  za zatiranje jabol čnega zavija ča (Cydia pomonella)  v odmerku 
0,3 L/ha pri priporočeni porabi vode 500 L vode na višinski meter krošnje/ha. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ 1 krat v eni rastni dobi; 
- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za zmanjševanje številčnosti 
populacije cvetli čnega resarja  (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje križastega 



grozdnega suka ča (Lobesia botrana) v 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 
do 1000 L vode/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni 
dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7 dni; 
- na krompirju na prostem  za zatiranje koloradskega hroš ča (Leptinotarsa 
decemlineata) v odmerku 0,04 L/ha (40 mL/ha oz. 0,4 mL/100 m2) in porabi vode 200 L/ha. 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se 
po potrebi ponovi čez 7 dni; 
- na poru in čebuli na prostem  za zmanjševanje številčnosti populacije cvetli čnega 
resarja  (Frankliniella occidentalis) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi 
vode 200-600 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni 
dobi. Tretiranje po potrebi ponovimo čez 9 dni.  
 
OPOZORILA: S sredstvom se prvič tretira, ko se izležejo prve ličinke oziroma takoj po 
izleganju jajčec. Za enakomerno nanašanje, boljša oprijemljivost in izboljšano učinkovitost se 
sredstvu doda močilo.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično za zgoraj omenjene rastline, če se ga uporablja 
v skladu z navodili za uporabo. 
 
KARENCA: 1 dan za jagode; 3 dni za paradižnik, papriko, kumare, bučke, dinje, lubenice, 
solato, endivijo, brokoli, cvetačo, zelje, brstični ohrovt in jajčevce; 7 dni za marelice, breskve, 
nektarine, jablane, hruške in čebulo; 14 dni za krompir, por, vinsko in namizno grozdje. 
 

 

 2.) MANJŠE UPORABE:  
Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva LASER PLUS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva LASER PLUS 
na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.   
 
Te uporabe so: 
a) na orehih  za zmanjševanje napada orehove muhe ( Rhagoletis completa) v največjem 
dovoljenem odmerku 0,075 L/ha pri porabi vode do 3 L na drevo v polni rodnosti. Škropilni 
brozgi se doda ustrezen prehranski atraktant (npr. Nutrel, beljakovinska vaba) skladno z 
navodilom za uporabo, ki služi kot vaba za orehovo muho. Tretira se le tretjino drevesne 
krošnje . Za tretiranje se uporabi šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice. Prvič se tretira, 
ko se na rumene lepljive plošče ujamejo prve orehove muhe - običajno je to v sredini ali drugi 
polovici julija. Če se na rumene lepljive plošče še vedno lovijo orehove muhe, se tretiranje 
ponovi še enkrat ali dvakrat v presledkih enega do dveh tednov. Tretiranje je treba obnoviti 
tudi v primeru močnega izpiranja (če pade več kot 10 L dežja na m2), ko se rastline posušijo, 
vreme pa vsaj deloma ustali. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v 
eni rastni dobi; 
b) na malinah in robidah  na prostem  za zatiranje plodove vinske mušice  (Drosophila 
suzukii) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 1000 L/ha.  S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po 
potrebi ponovi čez 10 dni.  
c) na borovnicah, brusnicah, ribezu in kosmulji na proste m in zaš čitenih prostorih  za 
zatiranje plodove vinske mušice  (Drosophila suzukii) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) 
pri priporočeni porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira 
največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7 dni;   
d) v jagodah na prostem in zaš čitenih prostorih  za zatiranje plodove vinske mušice  
(Drosophila suzukii) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 



200-600 L/ha S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi; 
e) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za zatiranje plodove vinske 
mušice ( Drosophila suzukii), lisaste minice  (Oxythyrea funesta) in škodljivcev iz rodu 
Altica (Altica spp .)  v odmerku 0,11 L/ha (1,1 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 
1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi; 
f) na okrasnih rastlinah v zaš čitenih prostorih  za zmanjševanje številčnosti populacije 
cvetli čnega resarja  (Frankliniella occidentalis) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri 
priporočeni porabi vode do 1000 L/ha. Tretirati se začne ob pojavu škodljivca. S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi 
ponovi čez 7 dni;   
g) na fižolu za stro čje na prostem za zmanjševanje številčnosti populacije cvetli čnega 
resarja  (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic  sovk iz rodu Spodoptera in 
Heliotis v odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 1000 L/ha. 
Tretiramo lahko največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje po potrebi ponovimo v presledkih 7 
dni; 
h) v kreši in arti čoki na prostem  za zmanjševanje številčnosti populacije cvetli čnega 
resarja  (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic  sovk iz rodu Spodoptera in  
Heliotis v odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 300-400 L/ha. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po 
potrebi ponovi v presledkih 7 dni;   
i) na kutinah in našiju  za zatiranje jabol čnega zavija ča (Cydia pomonella) in drugih 
gosenic metuljev (Lepidoptera) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi 
vode 500 L vode na višinski meter krošnje/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 14 dni.   
 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko na prostem uporablja samo na podlagi obvestil opazovalno 
napovedovalne službe za varstvo rastlin o pojavu plodove vinske mušice in potrebe po 
tretiranju na posameznem območju. S sredstvom se druge škodljive organizme prvič tretira, 
ko se izležejo prve ličinke oziroma takoj po izleganju jajčec. Sredstvo smejo uporabljati samo 
poklicni uporabniki fitofarmacevtskih sredstev. 
KARENCA: 1 dan za jagode; 3 dni za maline, robide, borovnice, brusnice, ribez, kosmulje in 
krešo; 7 dni za fižol za stročje, artičoko, kutino in naši; 14 dni za namizno in vinsko grozdje; 
30 dni za oreh; za okrasne rastline karenca ni potrebna. 
 

 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Za preprečevanje nastanka rezistence na aktivno snov 
spinosad, se sredstvo na podlagi spinosinov (spinetoram in spinosad) uporabi največ trikrat 
na isti površini oziroma gojeni rastlini v isti rastni sezoni. 

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



GHS09           
Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H410                              Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Dodatne informacije o nevarnosti: 
EUH208                         Vsebuje 1,2-benzizotiazolin-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv.       
EUH401                         Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili 
                                       za uporabo. 
Previdnostni stavki - splošno:   
P102      Hraniti zunaj dosega otrok. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P270 
P280 

                        Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
                        Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P391                               Prestreči razlito tekočino.  
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. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah.    

SPe3  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju marelic, breskev, 
nektarin, jablan in hrušk upoštevati netretirani varnostni pas 50 m tlorisne 
širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju našija in kutine 
upoštevati netretirani varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. 
in 2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju paradižnika, paprike, 
kumar, fižola za stročje, malin, robid, borovnic, brusnic, ribeza, kosmulje in 
oreha upoštevati netretirani varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. in 2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte za pridelavo 
namiznega grozdja upoštevati netretirani varnostni pas 15 m tlorisne širine od 
meje brega voda 1. in 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte za pridelavo 
vinskega grozdja, jajčevca, bučk, dinj, lubenic, solate, endivije, kreše, jagod, 
brokolija, cvetače, zelja, brstičnega ohrovta, artičoke, čebule, pora in krompirja 
upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. 
reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.  

Spe8  Nevarno za čebele. 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. 

Dodatni simboli: 



Nevarno za čebele.  
 
 
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 traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom 
ali škropilnico ter ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko ali nizko nad tlemi, 
in med tretiranjem v zaščitenih prostorih (rastlinjakih) mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (delovni kombinezon). Pri stiku s tretiranimi rastlinami je potrebno uporabljati 
primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače).  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je mogoč šele, ko se škropilna brozga na 
rastlinah popolnoma 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 in se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi 
se ji osnovne življenjske funkcije in se 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 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 postvetovati s Centrom za zastrupitve. 
 


