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2. UPORABA:   
 
Sredstvo RAPTOL KONCENTRAT se uporablja kot kontaktni insekticid na okrasnih rastlinah, 
sadnem drevju, vrtninah in krompirju za zatiranje:  
- listnih uši (Aphididae), pršic prelk (Tetranychidae), resarjev (Thripidae) in koloradskega 
hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 10 ml na 1 L vode oziroma v odmerku 0,1 L 
pripravka na 100 m2; 
- ščitkarjev (Aleyrodidae) v odmerku 15  ml na 1 L vode oziroma v odmerku 0,15 L pripravka na 
100 m2; 
- kaparjev (Coccina) v odmerku 20 ml na 1 L vode oziroma v odmerku 0,2 L pripravka na 100 m2. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se tretira ob pojavu škodljivcev, tako se da rastline dobro omoči. 
Priporoča se tretiranje zvečer ali v hladnejših delih dneva. V primeru močnega napada se tretiranje 
čez 7 dni ponovi. Dovoljenih je največ osem zaporednih tretiranj. Pred uporabo je potrebno 
embalažo dobro pretresti.  
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča. 
FITOTOKSIČNOST: Zaradi možnega pojava fitooksičnosti se pripravek ne sme uporabljati na 
božičnih zvezdah, fikusih in praprotih. Na ostalih vrstah okrasnih rastlin se priporoča pred 
tretiranjem opraviti preizkus fitotoksičnosti. Do poškodb na rastlinah lahko pride tudi, če se 
sredstvo uporablja ob močnem soncu. 
KARENCA:  Karenca za sadno drevje, vrtnine in krompir je 3 dni. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov piretrin je v skladu 
s predpisi o ostankih v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo RAPTOL KONCENTRAT se označi in razvrsti kot:  
 
Xi  Zdravju škodljivo. 
R43       Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R51/53  Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 

okolje. 
S2       Hraniti izven dosega otrok 
S13       Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil 
S24       Preprečiti stik s kožo 
S36/37      Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice   
S46  Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in 

etiketo 
S61       Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec 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. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati  v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 
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2. reda pri tretiranju okrasnih rastlin, vrtnin in krompirja ter v območju 30 m  tlorisne širine od meje 
brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju sadnega drevja. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom ali vročino in se ji zagotovi osnovne 
življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže etiketo pripravka.  
V primeru vdihavanja: Ravnamo se v skladu s splošnimi ukrepi. 
V primeru stika s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo 
in milom. Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno 
obleko oprati.  
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito 
izpere z mlačno vodo. Če draženje ne preneha, se je potrebno posvetovati z zdravnikom.  
V primeru zaužitja: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije 2-3 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno se zdravniku 
predloži navodila za uporabo.  
Nujna zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. 
Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 
 
4. PROMET: 
 
EMBALAŽA: Dajanje sredstva v promet je dovoljeno za namene, določene v tej odločbi, v 
originalni embalaži, s predpisano etiketo in navodilom za uporabo.  
MESTO PRODAJE: Fitofarmacevtsko sredstvo se lahko prodaja  v specializiranih prodajalnah s 
fitofarmacevtskimi sredstvi. 
OBVEŠČANJE: Nosilec odločbe o registraciji mora najmanj enkrat letno obveščati naslovni 
upravni organ o vseh spremembah in novih spoznanjih, ki izhajajo iz fitofarmacevtskega sredstva. 
VELJAVNOST REGISTRACIJE: Registracija velja do 08.08.2017  pod pogoji, ki so določeni v 
izreku te odločbe in  pogoji iz 23. člena ZFfS.   
 
 


