
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA:  
Sredstvo SemiosNET-Codling Moth deluje na način metode zbeganja in je sintetični analog 
naravnega feromona E,E-8,10-dodekadien-1-ol, ki ga izloča samica jabol čnega zavija ča 
(Cydia pomonella). V enakomernih intervalih se v sadovnjaku v zrak sprošča sintetični 
feromon jabolčnega zavijača. Zrak se zasiči s feromonom samice, kar samcem preprečuje, 
da bi našli samice. Posledično se omeji širjenje populacije in napad jabolčnega zavijača na 
pečkatim sadju in lupinarjih . 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 
Sredstvo SemiosNET-Codling Moth je pakirano v kovinskih posodah, ki se namestijo v 
samodejne aerosolne razpršilnike Semios.  
 
Samodejni aerosolni razpršilniki Semios imajo vgrajen poseben ventil in aktivator, ki je 
zasnovan tako, da sprošča zelo majhne, natančno določene odmerke po 40 mg (40 µl) 
sredstva, vsakič ko se aktivator vključi. SemiosNET-Codling Moth vsebuje 18,05 % aktivne 
snovi, tako da 40 mg sredstva vsebuje 7,22 mg feromona. Razpršilnik sprošča feromon 
vsakih 15 minut v obdobju največ 12 ur na dan v času vsake sezone letenja jabolčnega 
zavijača v odmerku 18,05 mg feromona/ha na nanos. Sproščanje sredstva poteka od 2 uri 
pred sončnim zahodom do zore, s čimer se zmede nočne metulje pri iskanju paritvenih 
partnerjev, s tem pa se zmoti njihovo razmnoževanje. 
 
Preden se jabolčni zavijač prvič pojavi, se obesi razpršilnik na zgornjo tretjino drevesa z 
ustnikom obrnjenim stran od listov in plodov, da se prepreči poškodbe na listih in plodovih.  
Uporabi se 2–2,5 razpršilnika na hektar. V povprečju gostota aerosolnih razpršilnikov v 
sadovnjaku ne sme presegati 2,5 razpršilnika  na ha, kar pomeni, da se sprosti 18,05 mg 
feromona na en nanos na hektar. Razpršilnike se razporedi enakomerno po sadovnjaku. Na 
obrobju sadovnjaka mora biti gostota razpršilnikov višja (dvakrat tolikšna, kot je standardna). 
Za majhne in/ali ozke sadovnjake se je o postavitvi razpršilnikov potrebno posvetovati z 
dobaviteljem. 
 
Čas uporabe je pred letenjem jabolčnega zavijača, od cvetenja do obiranja pridelka (BBCH 
60-99). SemiosNET-Codling Moth se lahko uporablja od aprila do  najkasneje septembra.  
 
Letalna sezona vsake generacije jabolčnega zavijača traja več tednov, vendar jo je težko 
določiti. Lahko traja 2–5 tednov ali skoraj celo sezono (približno 20 tednov). Zato se 
priporoča uporaba sredstva za obdobje 23 tednov. Stalno nočno nanašanje v obdobju 23 
tednov se le redko doseže. Sistem, del katerega so samodejni aerosolni razpršilniki Semios, 
bo razpršilnike aktiviral samo v času letenja jabolčnega zavijača.  
Če se upošteva najdaljše možno obdobje nanašanja 23 tednov (sprostitev feromona vsakih 
15 minut, največ 12 ur dnevno, vsak dan), to pomeni do največ 7728 uporab na sezono, kar 
pomeni 139,5 g feromona na hektar na sezono.  
 
Razpršilniki so del brezžičnega prepletenega omrežja za uvedbo integriranega varstva pred 
škodljivimi organizmi. Sistem vključuje več tipal (vremenske postaje, nadzorne pasti, 
opremljene s kamerami, aerosolne razpršilnike feromonov in mikroklimatska tipala), 
nameščenih v nasadu, ki so prek spletne platforme z uporabo podatkovne zbirke v oblaku 
povezani z osrednjim portalom, ki jih nadzira in upravlja. Podatki, pridobljeni iz naprav na 
polju, so prikazani na platformi Semios, kjer je mogoče pripraviti poročila.  
Celoten sistem SemiosNet namesti, vzdržuje in servisira podjetje SemiosBio Technologies 
ali njegov zastopnik in distributer. V sklopu svoje ponudbe podjetje poveže SIM kartice v 
ustrezno brezžično omrežje ter skrbi za ustrezen dostop in povezavo. 
 



UČINKOVITOST METODE: Glede učinkovitosti metode se je treba posvetovati z 
dobaviteljem ali strokovnjaki opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. 
RAVNANJE S SREDSTVOM: Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. Namejeno je samo za 
uporabo s samodejnimi aerosolnimi razpršilniki Semios, ki jih je potrebno vrniti dobavitelju. 
Zato ne bodo nastali ostanki FFS ali prazna embalaža FFS. Posledično tudi čiščenje opreme 
ne pride v poštev. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. 
FITOTOKSIČNOST: Če razpršilci visijo v neposredni bližini listov in sadežev, se lahko 
pojavijo omejeni lokalizirani znaki poškodb. Zato se priporoča, da se razpršilce namesti tako, 
da v bližini odprtin razpršilcev ni nobenih vej. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo SemiosNET-Codling Moth vsebuje aktivno 
snov (E,E)-8,10-dodekadien-1-ol, sintetični analog naravnega feromona, ki ga izloča samica 
jabolčnega zavijača (Cydia pomonella). Razvoj odpornosti na sintetični analog naravnega 
feromona ni poznan. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov E,E-8,10-dodekadien-1-ol so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

    3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo SemiosNET-Codling Moth se razvrš ča  kot: 
Vnetljivo 1, H280 
Draž. kože 2, H315 
Preobč. kože 1, H317 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo SemiosNET-Codling Moth se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS02 GHS04 GHS07   GHS09  
 
Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H280 
H315 
H317 

Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
Povzroča draženje kože.  
Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

 

H410 
 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

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

Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P403 
P280 

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 
Nositi zaščitne rokavice. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite 

zdravniško pomoč/oskrbo. 



P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: 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: 
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.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju z razpršilcem in pri delu v nasadu mora delavec 
uporabljati primerne zaščitne rokavice.  
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za delavca ni potrebna. 
 
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 originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni 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 sredstva.  
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 očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V 
primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičnega antidota ni. 
 


