
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo OVITEX je kontaktni insekticid in akaricid, ki deluje  na vse 
razvojne stadije škodljivih žuželk in pršic (odrasle osebke, gibljive oblike in jajčeca). Aktivna snov 
parafinsko olje ima fizikalni način delovanja. Škodljive žuželke in pršice prekrije s tanko prevleko 
olja, ki je nepropustna za zrak, ter tako onemogoči dostop kisika in posledično povzroči zadušitev. 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo OVITEX je namenjeno zmanjševanju populacije (pričakovana 60-80% učinkovitost) 
škodljivih žuželk in pršic v razmerah visokega pritiska in za zatiranje (pričakovana 80-100% 
učinkovitost) v razmerah nizkega pritiska škodljivih organizmov. 
 
1. GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo OVITEX se uporablja: 
Gojena rastlina Škodljivi 

organizem 
Odmerek 
(L/ha) 

Največje 
število 
tretiranj  
na leto 

Razmak 
med 
tretiranji 
(št. dni) 

Poraba 
vode 
(L/ha) 

Razvojna faza 

pečkato sadje (jablane, 
hruške, kutine), 
 

rdeča sadna pršica  
(Panonychus ulmi)  
uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 
 

20  L/ha 1 -  1000-
1500 

zimsko ali pred 
pomladansko 
tretiranje,  
pred začetkom 
vegetacije 

jablane in hruške rdeča sadna pršica  
(Panonychus ulmi)  
uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 

20  L/ha 1 -  1000-
1500 

do začetka 
razvoja socvetij – 
odpiranje brsta 
(BBCH 53) 

hruške navadna hruševa 
bolšica  
(Cacopsylla pyri) 

20 L/ha 
ali 
2 x 10 L/ha 

1 
 
2 

2 1000-
1500 

zimsko ali pred 
pomladansko 
tretiranje, do 
začetka razvoja 
socvetij – 
odpiranje brsta 
(BBCH 53) 

koščičarji (breskve, 
nektarine, marelice, 
češnje, višnje, slive), 
 

rdeča sadna pršica  
(Panonychus ulmi)  
uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 
pršice (Acardiae) 

20  L/ha 1 -  1000-
1500 

zimsko ali pred 
pomladansko 
tretiranje,  
pred začetkom 
vegetacije 

češnja, breskev rdeča sadna pršica  
(Panonychus ulmi)  
uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 

20 L/ha 1 -  
1000-
1500 

do faze rožnatih 
popkov  
(BBCH 57) 

lupinarji (oreh, leska, 
mandelj, kostanj),  
trta, figa, kaki,  
 

uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 
pršice (Acardiae) 

20 L/ha 
ali 
2 x 10 L/ha 

1 
 
2 

2 1000-
1500 

zimsko ali pred 
pomladansko 
tretiranje,  
pred začetkom 
vegetacije 

aktinidija 
 

uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 
pršice (Acardiae) 

5 L/ha 
 

1 
 
 

- 500 zimsko ali pred 
pomladansko 
tretiranje,  
pred začetkom 
vegetacije 

krompir* uši (Aphididae) - 15 L/ha 2 15  500- od začetka 



prenašalke PVY 
virusov 
 

800 razgrinjanja prvih 
listov do začetka 
cvetenja 
(BBCH 10-60) 

lesnate okrasne 
rastline, okrasna 
drevesa 

uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 
pršice (Acardiae) 

20 L/ha 1 - 1000-
1500 

do začetka 
razvoja socvetij, 
(do BBCH 57) 

* sredstvo delno zmanjšuje številčnost populacije (pričakovana učinkovitost je 40-60 %) 
 
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ni fitotoksično (ne poškoduje navedenih rastlin), če se ga uporablja v 
skladu z navodili za uporabo. 
 

 
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 
OVITEX  pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z 
uporabo fitofarmacevtskega sredstva OVITEX na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. 
Te uporabe so: 
Gojena rastlina Škodljivi 

organizem 
Odmerek 
(L/ha) 

Največje 
število 
tretiranj 
na leto 

Razmak 
med 
tretiranji 
(št. dni) 

Poraba 
vode 
(L/ha) 

Razvojna faza 

agrumi  uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 
pršice (Acardiae) 

20 L/ha 
ali 
2 x 10 L/ha 

1 
 
2 

14 1000-
1500 

v času razvoja 
plodov 
(BBCH 70-79) 

oljke  uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 
pršice (Acardiae) 

20 L/ha 
ali 
2 x 10 L/ha 

1 
 
2 

14 
1000-
1500 

do razvojne faze, 
ko je cvetni venec 
zeleno obarvan in 
je višji kot čaša 
(BBCH 53-57) 

tobak uši (Aphididae) - 
prenašalke virusov 

 

15 L/ha 1-10 7 200-
400 

do razvojne faze  
pred cvetenjem 
(BBCH 10-59) 

sadike gozdnega drevja 
v drevesnicah 

uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 
pršice (Acardiae) 

20 L/ha 
ali 
2 x 10 L/ha  

1 
 
2 

2 1000-
1500 

do razvojne faze  
pred cvetenjem 
(do BBCH 57) 

jagodičevje in drobno 
sadje (robide, 
ostrožnice, maline, 
ameriške borovnice, 
ameriške brusnice, 
ribez, kosmulje, šipek, 
murva, bezeg), razen 
jagod 

uši (Aphididae) 
kaparji (Coccoidae) 
pršice (Acardiae) 

20 L/ha 1 - 200-
1500 

Zimsko ali pred 
pomladansko 
tretiranje, do 
faze rožnatih 
popkov (do 
BBCH 57) 

 

 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko tretira samo na prostem. Količina uporabljene vode je odvisna od 
višine rastlin in obsega napada. Pri tretiranju je treba uporabiti zadostno količino vode, tako da se 
zagotovi ustrezno pokritost tretiranih rastlin. En teden pred uporabo sredstva OVITEX je treba rastline 
zaliti. Ne priporoča se tretiranja ovenelih rastlin, tretiranje v času suše, prekomerne vlage ali zmrzali, v 
času cvetenja in pri temperaturah zraka, višjih od 32 oC. Rastlin se ne sme tretirati s sredstvom 



OVITEX najmanj 30 dni po uporabi sredstev na osnovi aktivne snovi žveplo. Sredstva se ne sme 
uporabljati vsaj 1 teden pred in po uporabi sredstev na osnovi aktivnih snovi kaptan, folpet ali 
ditianon.    
 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi FFS ni predvideno. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov  parafinsko olje so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo OVITEX se razvršča  kot: 
Kategorija: 
Strup. vdihavanje 1, H304 
Akut. in kron. za vod. okolje 2, H411 
 
Sredstvo OVITEX se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS08 GHS09  
 Opozorilne besede:        Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H304 
H411 

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  
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 - preprečevanje: / 
Previdnostni stavki - odziv: 
 P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
 P331 NE izzvati bruhanja.  
 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: 

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 sadnega drevja (koščičarji, 

pečkarji, lupinarji, agrumi, murve, bezeg, figa, kaki), oljk, okrasnih rastlin in v gozdnih 
drevesnicah upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 
1. reda in 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte in aktinidije upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne 



širine od meje brega 2. reda.  
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju ostalih gojenih rastlin 
(jagodičevje, krompir, tobak in drugo) upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne 
širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega 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: Posebna zaščitna oprema pri rokovanju s sredstvom in stiku s tretiranimi 
rastlinami ni potrebna. Iz previdnosti  je treba ravnati skladno z dobro kmetijsko prakso pri 
ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi in uporabljati ustrezno delovno obleko.  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano zemljišče je dovoljen, ko se je škropivo na tretiranih 
rastlinah posušilo. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Ponesrečenca se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma 
dobro zračen prostor, se ga zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se mu zagotovi osnovne 
življenjske funkcije. Nezavestno osebo s namesti v bočni položaj in se ji nudi prvo pomoč. Pokliče se 
zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo 
in milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno 
delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s čisto vodo. V 
primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti 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. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije.  Ne izpira se 
želodca, 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. Specifičen 
protistrup ni poznan. 
 


