
2. UPORABA: 
 
Sredstvo TRIATHLON SPREJ je gotovi pripravek in se uporablja kot kontaktni in sistemični 
insekticid ter akaricid  na okrasnih rastlinah  v rastlinjakih ter v drugih zaprtih prostorih, in na 

prostem na balkonih ter vrtovih. 
 
Področje uporabe: Pričakovana 

učinkovitost: 
Škodljivec: Način uporabe in 

odmerek: 
 
 
okrasne rastline na 
vrtovih, balkonih in 
v rastlinjakih ter v 
notranjih prostorih 

 
za zatiranje 

listne uši (Aphididae), kaparji 

(Coccina) v stadiju izleganja, 
rastlinjakov ščitkar 

(Trialeurodes vaporariorum), 

pršice prelke (Tetranychidae) 

 
 
tretiranje do dobre 
omočenosti rastlin 
(poškropi se tudi 
spodnjo stran listov)  

za omejevanje 
številčnosti populacije 

volnati kaparji (Pseudococcidae) 
v stadiju izleganja, resarji 

(Tripidae) in na jugu Evrope 
pelargonijev cekinček (Cacyreus 

marshalli) 

       

Priporoča se  1 do 3 tretiranja. Prvič se tretira po pojavu škodljivcev.  
OPOZORILA: Sredstvo se ne sme uporabljati na cvetočih rastlinah, če se ga uporablja na balkonih in 
zunanjih površinah. Tretira se največ tri krat pri enem napadu. Sredstvo se lahko uporablja celo leto.  

FITOTOKSIČNOST: Zaradi možnega pojava fitotoksičnosti se pripravka ne sme uporabljati na 
cvetočih orhidejah (Phalaeniopsis hybrids), afriških vijolicah (Saintpaulia ionatha), primulah 
(Primula sp.), begonijah (Begonia sp.), vodenkah (Impatiens walleriana) in sviščevkah (Exacum 

affine). Za ostale vrste okrasnih rastlin sredstvo praviloma ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z 
navodili za uporabo. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za okrasne rastline ni potrebna. 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo TRIATHLON SPREJ se razvršča in označi kot: 
 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
  Vsebuje piretrin Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

Sredstvo je nevarno za čebele. 
 

Dodatni stavki: 
SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
 
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 Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin. 
 
VARSTVO OKOLJA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  



 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino, ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Treba je poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
pripravka. 
Stik s kožo: Odstrani se onesnažena oblačila in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. Če 
draženje ne mine,  se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito izpere z vodo, bruhanja se ne izziva. Takoj se pokliče zdravnika. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatsko. Specifičnega antidota ni. 
 


