
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo STEWARD OPZ deluje dotikalno in želodčno na jajčeca in 
vse razvojne faze gosenic. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 
1. GLAVNE UPORABE 

 
Sredstvo STEWARD OPZ se uporablja na prostem: 

• v brokoliju in brsti čnem ohrovtu za zatiranje kapusove sovke ( Mamestra 
brassicae), kapusovega belina ( Pieris brassicae), repnega belina ( Pieris 
rapae) in kapusovega molja ( Plutella xylostella) v odmerku 85 g/ha pri porabi 
vode 200 - 800 L/ha. S sredstvom se tretira od začetka izleganja gosenic, v 
razvojni fazi od treh razvitih pravih listov dalje (od BBCH 13). S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču  tretira največ trikrat v eni rastni sezoni. Interval med 
tretiranjema naj bo 10 do 14 dni.  

• v listnem  ohrovtu in kitajskem kapusu za zatiranje kapusove sovke 
(Mamestra brassicae), kapusovega belina ( Pieris brassicae), repnega 
belina ( Pieris rapae) in kapusovega molja ( Plutella xylostella) v odmerku 85 
g/ha pri porabi vode 200 - 800 L/ha. S sredstvom se tretira od začetka izleganja 
gosenic, v razvojni fazi od treh razvitih pravih listov dalje (od BBCH 13). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču  tretira največ trikrat v eni rastni sezoni. 
Interval med tretiranjema naj bo 10 do 14 dni.  

• v solati, motovilcu, rukoli, špina či, vrtninah z mladimi listi in poganjki, ki se 
uživajo kot sveže solatnice, ter zeliš čih za zatiranje južne plodovrtke 
(Helicoverpa armigera), pesne sovke ( Spodoptera exigua), bombaževe 
sovke ( Spodoptera littoralis) in glagolke  (Autographa gamma) v odmerku 
125 g/ha pri porabi vode 200 – 800 L/ha. S sredstvom se tretira od začetka 
izleganja gosenic, v razvojni fazi od treh razvitih pravih listov dalje (od BBCH 
13). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni 
sezoni. 

• v ozimni in jari  oljni ogrš čici za zatiranje repi čarja (Meligethes aeneus) v 
odmerku 85 g/ha pri porabi vode 150 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira ob 
pojavu škodljivih žuželk, v razvojni fazi  od pojava socvetja do začetka cvetenja 
(BBCH 51 - 59). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v 
eni rastni dobi.  

• v koruzi (za zrnje in silažo) za zatiranje koruzne veš če (Ostrinia nubilalis) v 
odmerku 125 g/ha pri porabi vode 200-800 L/ha. S sredstvom se tretira v času 
izleganja jajčec, v razvojni fazi od razvoja četrtega kolenca do zorenja storžev 
(BBCH 34-77). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v 
eni rastni sezoni. Interval med tretiranjema naj bo 20 dni.  
Opozorilo:  Potrebna je uporaba posebne, prilagojene oprema za nanos 
sredstva.  

 

Sredstvo STEWARD OPZ se uporablja v zaščitenih prostorih: 

• na jajčevcih in paradižniku za zatiranje paradižnikovega molja ( Tuta absoluta) 
in sovk iz rodu Spodoptera (Spodoptera spp.)  v odmerku 125 g/ha oz. 1,25 g 
na 10 L vode ob porabi vode 500-1000 L/ha. S sredstvom se tretira ob začetku 
izleganja gosenic,  v razvojni fazi od treh razvitih pravih listov dalje (od BBCH 13). 



S sredstvom se lahko na istem zemljišču oziroma v istem zaščitenem prostoru 
tretira največ enkrat v eni rastni dobi. 

• na bučnicah z neužitno lupino za zatiranje sovk iz rodu Spodoptera 
(Spodoptera spp.)  v odmerku 125 g/ha oz. 1,25 g na 10L vode ob porabi vode 
500-1000L/ha. S sredstvom se tretira ob začetku izleganja gosenic, v razvojni 
fazi od treh razvitih pravih listov dalje (od BBCH 13).  S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču oziroma v istem zaščitenem prostoru tretira največ enkrat v eni 
rastni dobi. 

• v motovilcu  za zatiranje glagolke  (Autographa gamma), južne plodovrtke 
(Helicoverpa armigera), bombaževe sovke ( Spodoptera littoralis) in pesne 
sovke ( Spodoptera exigua) v odmerku 125 g/ha ob porabi vode 200-800 L/ha. 
S sredstvom se tretira ob začetku izleganja gosenic, v razvojni fazi od treh 
razvitih pravih listov dalje  (od BBCH 13). S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču oziroma v istem zaščitenem prostoru tretira največ enkrat v eni rastni 
dobi. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo STEWARD OPZ je selektivno za gojene rastline, navedene 
na etiketi in v navodilu za uporabo. V primeru mešanja z drugimi sredstvi ali pri uporabi na 
novih sortah gojenih rastlin se je glede morebitne fitotoksičnosti potrebno posvetovati z 
imetnikom registracije ali zastopnikom za sredstvo. 

 
 

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 
STEWARD OPZ pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato 
odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva STEWARD OPZ na navedenih 
gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Sredstvo se kot manjšo uporabo uporablja na prostem: 

• na ribezu  za zatiranje gosenic metuljev iz reda Lepidoptera: malega 
zimskega pedica ( Operophtera brumata), zavijačev lupine sadja iz rodu 
Tortrix (Tortrix spp.) in drugih gosenic  v odmerku 170 g/ha ob porabi vode 
500-1200L/ha. S sredstvom se tretira ob začetku izleganja gosenic, v razvojni 
fazi od treh razvitih listov do tehnološke zrelosti plodov (BBCH 13-87). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi.  

 
 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo STEWARD OPZ vsebuje aktivno snov 
indoksakarb, ki pripada skupini oksadiazinov. Po IRAC razvrstitvi indoksakarb pripada 
skupini 22A. Tveganje za razvoj rezistence na aktivno snov indoksakarb je majhno, a ga ne 
gre povsem izključiti. V kolikor  se insekticidi z enakim načinom delovanja, v daljšem 
časovnem obdobju, večkrat zaporedoma uporabljajo na isti površini,  lahko bolj odporni sevi 
žuželk  preživijo in postanejo prevladujoči.  Razvoj odpornosti pri posameznih vrstah žuželk 
se lahko prepreči ali upočasni tako, da se v škropilne programe vključi insekticide z različnim 
načinom delovanja. 

  

KARENCA: Karenca za jajčevce, paradižnik, bučnice z neužitno lupino, brokoli, brstični 
ohrovt, solato, motovilec, rukolo, špinačo,  vrtnine z mladimi listi in poganjki, ki se uživajo 
kot sveže solatnice, ter zelišča  je 10 dni; ribez 7 dni;  listni ohrovt in kitajski kapus 14 dni; 
za koruzo 35 dni; za oljno ogrščico je zagotovljena s časom uporabe. 



MEŠANJE: Ne priporoča se mešanje sredstva s sredstvi alkalne pH reakcije. V primeru 
mešanja z drugimi sredstvi se je pred uporabo treba posvetovati z imetnikom registracije ali 
zastopnikom. 

 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov indoksakarb so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo STEWARD OPZ se razvrš ča kot: 
Akut. strup. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo STEWARD OPZ se označi  kot: 
 Piktogrami GHS:  

 GHS07 GHS08 GHS09  
  Opozorilne besede:        Pozor  
 Stavki o nevarnosti:   
 H302 
 H373 
 
 H410 

Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 
izpostavljenosti. 
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. 

  EUH208   Vsebuje indoksakarb. Lahko povzroči alergijski odziv.   
  Previdnostni stavki - splošno:  /           
  Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
 P260 
 P264 

Ne vdihavati prahu/razpršila. 
Po uporabi temeljito umiti roke. 

  Previdnostni stavki - odziv: 
  P314   Ob slabem počutju 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. 

  SPe 3  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju ribeza upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m 
tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.  



 Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju ostalih gojenih 
rastlin 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. 

  Spe8             Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne 
tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v 
prisotnosti cvetoče podrasti. Odstraniti podrast pred cvetenjem oz. tretiranjem. 

  Dodatni standardni stavki in simboli za varnostne  ukrepe, povezane z okoljem: 

         Nevarno za čebele. 
 
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 s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju 
rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, 
predpasnik), primerne zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje in 
primerno zaščito dihal. 
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom in med tretiranjem z 
ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), primerne zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, 
pokrivalo (kapuca ali klobuk s širokimi krajci) in primerno zaščito dihal. 
Pri  stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno  delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: 
Tretiranje ribeza: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po tretiranju s 
sredstvom. 
Tretiranje brstičnega ohrovta, brokolija, cvetače, listnega ohrovta, kitajskega kapusa, solate, 
motovilca, rukole, špinače, vrtnin z mladimi listi in poganjki, ki se uživajo kot sveže solatnice, 
ter zelišč, ki se gojijo na prostem: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 10 dni po 
tretiranju s sredstvom. 
Tretiranje jajčevca, paradižnika, bučnic z neužitno lupino ter motovilca, ki se gojijo v 
zaščitenih prostorih: Vstop delavcev v tretiran prostor je dovoljen 10 dni po tretiranju s 
sredstvom. 
Tretiranje oljne ogrščice in koruze: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se 
škropivo 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 ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. 
Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 



Stik s kožo: Takoj se odstrani 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 mlačno 
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. Ne izziva se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar 
piti, niti se ji ne izziva bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako 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).  
 


