
2. UPORABA  
 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo RAPTOL KONCENTRAT je insekticid in akaricid s kontaktnim 
načinom delovanja. Kombinacija dveh aktivnih snovi, piretrina in olja navadne oljne ogrščice, deluje 
na vse razvojne stadije žuželk in pršic, od jajčeca, preko gosenic oz. nimf, do odraslih osebkov.  
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo RAPTOL KONCENTRAT se uporablja za zatiranje 
škodljivih žuželk in pršic: 

a)   na okrasnih rastlinah v zaščitenih prostorih (rastlinjakih), notranjih prostori h 
(sobah, pisarnah) in na balkonih: 

-  za zatiranje sesajočih žuželk, kot so listne uši (Aphididae), zmanjševanje populacij 
resarjev (Thripidae), razen cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis), in 
zmanjševanje populacij jajčec navadne pršice (Tetranychus urticae) v odmerku 6-12 L 
sredstva/ha (6-12 mL/10 m2 oz. 0,6-1,2 mL/m2), ob porabi vode največ 1000 L/ha (1 L na 
10 m2 oz. 0,1 L na 1 m2).      
Odmerki sredstva glede na višino rastlin so: 
• 6 L/ha (6 mL/10 m2 oz. 0,6 mL/m2) za rastline, ki so dosegle višino 50 cm,   
• 9 L/ha (9 mL/10 m2 oz. 0,9 mL/m2)  za rastline, ki so dosegle višino 50 - 125 cm, 
• 12 L/ha (12 mL/10 m2 oz. 1,2 mL/m2)  za rastline, ki so presegle višino 125 cm.  
- za zmanjševanje populacij ščitkarjev (belih muh) ( Aleyrodes sp.) v odmerku 9-18 L 
sredstva/ha (9-18 mL/10 m2 oz. 0,9-1,8 mL/m2), ob porabi vode največ 1000 L/ha (1 L na 
10 m2 oz. 0,1 L na 1 m2).  
Odmerki sredstva glede na višino rastlin so: 
• 9 L/ha (9 mL/10 m2 oz. 0,9 mL/m2) za rastline, ki so dosegle višino 50 cm,   
• 13,5 L/ha (13,5 mL/10 m2 oz. 1,35 mL/m2)  za rastline, ki so dosegle višino 50 - 125 

cm,  
• 18 L/ha (18 mL/10 m2 oz. 1,8 mL/m2)  za rastline, ki so presegle višino 125 cm.  
- za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja ( Trialeurodes vaporariorum) in agrumovega 
volnatega kaparja (Planococcus citri) ter zmanjševanje populacij kaparjev iz družine 
Coccidea in Diaspididae v odmerku 12-24 L sredstva/ha (12-24 mL/10 m2 oz. 1,2-2,4 
mL/m2), ob porabi vode največ 1000 L/ha (1 L na 10 m2 oz. 0,1 L na 1 m2). 

      Odmerki sredstva glede na višino rastlin so: 
• 12 L/ha (12 mL/10 m2 oz. 1,2 mL/m2) za rastline, ki so dosegle višino 50 cm,   
• 18 L/ha (18 mL/10 m2 oz. 1,8 mL/m2)  za rastline, ki so dosegle višino 50-125 cm,  
• 24 L/ha (24 mL/10 m2 oz. 2,4 mL/m2)  za rastline, ki so presegle višino 125 cm.  

 
b) v kolerabici na prostem in v zaščitenih prostorih  za zatiranje listnih uši (Aphididae), kot 

je npr. kapusova mokasta uš (Brevicoryne brassicae), ter drugih sesajočih in grizočih 
žuželk.  Rastline se tretira v odmerku 6 L/ha (60 mL na 100 m2), ob porabi vode največ 600 
L/ha (6 L na 100 m2).   

c) v krompirju na prostem za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v 
odmerku 8 L sredstva na ha (80 mL na 100 m2), ob porabi vode največ 800 L/ha (8 L na 100 
m2).   

ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja ob pojavu škodljivih žuželk oziroma pršic. Priporoča se 
uporabo zvečer ali v hladnejših delih dneva. V primeru močnega napada se tretiranje s sredstvom 
ponovi. 
 
OPOZORILA: Sredstvo razpade pod vplivom svetlobe. S sredstvom se lahko okrasne rastline na istem 
zemljišču oziroma v  prostoru tretira največ 8-krat v eni rastni dobi, kolerabico in krompir pa največ 2-
krat v eni rastni dobi, v razmiku najmanj 7 dni med posameznimi tretiranji.  



Pri tretiranju je treba rastline dobro omočiti. 200 mL škropilne brozge pri rastlinah visokih do 50 cm 
zadošča za 3,3 m² površine, pri rastlinah visokih od 50 do 125 cm zadošča za približno 2,2 m² 
površine, pri rastlinah višjih od 125 cm pa zadošča za približno 1,7 m² površine. 
FITOTOKSIČNOST: Do poškodb na rastlinah lahko pride tudi, če se sredstvo uporablja ob močnem 
soncu. Zaradi možnega pojava fitotoksičnosti se sredstvo ne sme uporabljati na božičnih zvezdah, 
fikusih in praprotih ter okrasnih rastlinah iz družine Asteraceae, kot so Zinnia elegans, Felicia 
begeriana in Cosmos sp.. Na ostalih vrstah okrasnih rastlinah se priporoča pred tretiranjem opraviti 
preizkus fitotoksičnosti na manjšem številu rastlin.  
KARENCA: Karenca za kolerabico in krompir je 3 dni, za okrasne rastline karenca ni potrebna.  
MEŠANJE: Ne priporoča se mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.  
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivni snovi piretrini in olje navadne ogrščice so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo RAPTOL KONCENTRAT se razvršča kot: 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo RAPTOL KONCENTRAT 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:  

 

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

 Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P102                                      Hraniti zunaj dosega otrok.  
 Previdnostni stavki - odziv: 
 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. 

 
 
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. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba 
upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne 
širine od meje brega voda 2. reda. 
V času cvetenja gojenih rastlin in podrasti se je potrebno izogniti uporabi sredstva oziroma sredstvo 
zaradi zaščite opraševalcev uporabiti v večernih urah. 
 
VARSTVO PRI DELU: Posebna zaščitna oprema pri rokovanju s sredstvom ali tretiranimi rastlinami 
ni potrebna. Iz previdnosti je treba upoštevati dobro kmetijsko prakso pri ravnanju s 
fitofarmacevtskimi sredstvi in uporabljati ustrezno delovno obleko.  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino oziroma v tretiran prostor  je dovoljen, ko se 
tretirane površine posušijo. 
 
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 etiketo sredstva. 
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 je potrebno posvetovati z zdravnikom. 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 se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je 
možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen če 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 oziroma se je glede tega treba posvetovati s Centrom za zastrupitve.  
 
 


