
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo OROCIDE PLUS ima fungicidno, insekticidno in akaricido 
delovanje. Sredstvo ima nizko površinsko napetost, ki omogoča, da se olje pomarančevca 
učinkovito razširi po rastlini in popolnoma prekrije ciljni škodljiivi organizem. Pri žuželkah in 
pršicah poškoduje zunanjo zaščitno plast (kutikulo), kar vodi do izgube telesne tekočine in 
posledično povzroči smrt žuželke oziroma pršice. Pri glivah sredstvo poškoduje zunanjo plast 
micelija in prepeči njegovo širjenje. Na ta način prepreči nadaljnje širjenje okužbe.  
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 

1. GLAVNE UPORABE 
 
Sredstvo OROCIDE PLUS se uporablja kot fungicid na prostem na: 

- trti za pridelavo vinskega in namiznega grozda  za zmanjševanje okužb s sivo 
plesnijo ( Botryotinia fuckeliana) v odmerku 6,4 L/ha, ob porabi največ 800 L vode 
na ha.  
S sredstvom so na istem zemljišču dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni dobi, v 
časovnem intervalu 3 dni. 

 

Sredstvo OROCIDE PLUS se uporablja kot insekticid in akaricid na: 
- plodovkah iz družine razhudnikov, kot so npr. parad ižnik, paprika in peko ča 

paprika ( čili) , gojenih v rastlinjakih, za zmanjševanje številčnosti populacije  
rastlinjakovega š čitkarja ( Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,4 L/hL , pri 
čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči  4 L/ha.  
Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha in se jo prilagodi višini rastline.   
S sredstvom je na istem zemljišču oz. v rastlinjaku dovoljenih največ šest tretiranj v 
eni rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni.  

- plodovkah iz družine razhudnikov, kot so npr. parad ižnik, paprika in peko ča 
paprika ( čili) , gojenih v rastlinjakih, za zmanjševanje številčnosti populacije  
navadne  pršice ( Tetranychus urticae) v odmerku 0,4 do 0,8 L/hL, pri čemer najvišji 
odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči  8 L/ha. Višjo koncentracijo se uporabi v 
primeru intenzivnega napada pršic. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha in se 
jo prilagodi višini rastline.  
S sredstvom je na istem zemljišču oz.v  rastlinjaku dovoljenih največ pet tretiranj v eni 
rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni. 
 

FITOTOKSIČNOST: Na trti se lahko pojavijo omejeni znaki fitotoksičnosti, kar pa bistveno ne 
vpliva na pridelek. Pri uporabi na plodovkah iz družine razhudnikov lahko pride v posebnih 
pogojih do pojavov fitotoksičnosti, zato se je pred uporabo sredstva na teh gojenih rastlinah 
glede morebitne fitotoksičnosti treba posvetovati z imetnikom registracije. 
 

 

2. MANJŠE UPORABE  
 

Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se 
na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva 
OROCIDE PLUS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato 
odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva OROCIDE PLUS na navedenih 
gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Sredstvo kot manjšo uporabo lahko uporabljajo samo 
poklicni pridelovalci.«.  



 

Sredstvo OROCIDE PLUS se kot manjša uporaba uporablja kot insekticid in akaricid na: 
- bučevkah z užitno in neužitno lupino , gojenih v rastlinjakih, za zatiranje 

tobakovega š čitkarja ( Bemisia tabaci) in rastlinjakovega š čitkarja ( Trialeurodes 
vaporariorum) v odmerku 7,2 L/ha, ob porabi 600-1000 L vode na ha.  
S sredstvom so na istem zemljišču oz. v rastlinjaku dovoljena največ tri tretiranja v eni 
rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni (oziroma največ 9 tretiranj v obdobju 12 
mesecev). 

- okrasnih rastlinah (gojenje rezanega cvetja, grmi čevja, zelenih rastlin za 
rezanje),  gojenih v rastlinjakih, za zatiranje tobakovega tripsa ( Thrips tabaci), 
tobakovega š čitkarja  ( Bemisia tabaci), rastlinjakovega š čitkarja ( Trialeurodes 
vaporariorum), navadne pršice ( Tetranychus urticae), cvetli čnega resarja 
(Frankliniella occidentalis), ovsovega volnatega kaparja ( Phenacoccus avenae), 
kavov čevega kaparja  (Saissetia coffeae), češpljevega kaparja ( Parthenolecanium 
corni), sive breskove uši  (Myzus persicae) in zelene šipkove uši  (Rhodobium 
porosum) v odmerku 2 L/ha, ob porabi 100-500 L vode na ha.  
S sredstvom je na istem zemljišču oz. v rastlinjaku dovoljenih največ pet tretiranj v eni 
rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni (oziroma največ 35 tretiranj v obdobju 12 
mesecev). 

 

 

ČAS TRETIRANJA: Tretira se ob pojavu škodljivih organizmov. Sredstvo se na vrtninah 
uporablja od razvojne faze, ko je razvit drugi list na glavnem poganjku oziroma steblu in do 
faze, ko 90 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti.  
OPOZORILA:  
Ostanki sredstva lahko vplivajo na okus in vonj gro zdnih jagod. Pred uporabo na trti 
se je glede možnih negativnih u činkov na predelavo grozdja in pridelavo vina treba 
posvetovati z imetnikom registracije. 
Tretira se lahko zgolj nepoškodovane rastline.  
Ostankov tretiranih rastlin se ne sme kompostirati.  
Sredstvo je treba nanašati s finim razprševanjem in pri tem temeljito omočiti liste, vendar ne 
do kapljanja.  
Med tretiranjem naj bo mešalo škropilne naprave ves čas vključeno. 
Sredstvo je lahko škodljivo za koristne organizme in opraševalce pri gojenju kmetijskih rastlin 
v rastlinjakih. Glede tega se je pred uporabo sredstva treba posvetovati s svetovalcem oz. 
strokovnjakom, npr. dobaviteljem koristnih organizmov in opraševalcev, imetnikom 
registracije ali odgovorno osebo za fitofarmacevtska sredstva, o uporabi sredstva in 
ustreznih varnostnih intervalih v primeru sočasne uporabe naravnih sovražnikov in 
opraševalcev.  
MEŠANJE: Za informacije o mešanju z drugimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom 
registracije ali njegovim zastopnikom. Priporoča se uporaba sredstva proti penjenju (v 
koncentraciji 0,001%, na primer  sredstvo, ki vsebuje dimetil polisiloksan). 
KARENCA: Karenca je 1 dan. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov olje pomarančevca  so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 



Sredstvo OROCIDE PLUS se razvrš ča kot: 
Draženje oči 2, H319 
Kron. za vod. okolje 2, H411 
 
Sredstvo OROCIDE PLUS se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 
Opozorilne besede:  Pozor     
Stavki o nevarnosti: 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H411 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. 
EUH208 Vsebuje olje pomarančevca (d-limonen) in 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko 

povzroči alergijski odziv. 
Previdnostni stavki - splošno: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje:  
P264  Po uporabi temeljito umiti roke. 
P280  Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 
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. 

P337+P313  Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 P391   Prestreči razlito tekočino. 
 Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

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

SPe 3     Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte 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. 

 
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 treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
 



VARSTVO PRI DELU - UPORABA NA PROSTEM: 
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju oziroma 
čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica 
z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje, ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna 
očala. 
Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom in  ročno/oprtno škropilnico mora 
delavec uporabljati primerno  delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) 
in zaprte čevlje. 
 
 
VARSTVO PRI DELU - UPORABA V RASTLINJAKIH: 
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju oziroma 
čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), zaščitne (nitrilne) rokavice, ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna 
očala. 
Med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko 
(delovni kombinezon), zaščitne (nitrilne) rokavice, ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča 
zaščitna očala. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami v rastlinjaku mora delavec uporabljati primerno  delovno 
obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje in zaščitne (nitrilne) 
rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino in  v tretiran rastlinjak je 
dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah posuši.  
 
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 oziroma vročino. 
Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati 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 
potrebno delovno obleko oprati.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. V primeru draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se 
mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. 
Medicinska 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 (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
 
 


