
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo DECIS TRAP OREHOVA MUHA je insekticidna past (vaba) 
in je zaprt sistem. Sestavljena je iz dvodelne plastične posode, pri kateri je zgornji del 
(pokrov) na notranji strani impregniran z aktivno snovjo deltametrin. V spodnji posodi so 
majhne odprtine, ki omogočajo dostop orehovi muhi; v njej je nameščena porozna vrečka, ki 
vsebuje prehransko privabilo za orehovo muho, in hkrati služi kot lovilna posoda za 
škodljivca.  
 
NAVODILO ZA UPORABO:  
Past je že pripravljena za neposredno uporabo. Posamezno past se vzame iz ovojne vrečke 
in se jo obesi na drevo. 
V nasad orehov  se enakomerno porazdeli od 50 do 100 pasti na ha, odvisno od stopnje 
napada orehove muhe ( Rhagoletis completa). Pasti se namesti na južno stran krošnje na 
višino 1,40 - 2 m od tal. Pasti učinkovito delujejo do 150 dni. Za posamezna drevesa 
zadostuje 1 past na drevo. 
ČAS UPORABE: Pasti se namesti ob pojavu orehove muhe, od začetka razvoja plodov do 
njihove zrelosti.   
KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov deltametrin so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

   3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
 Sredstvo DECIS TRAP OREHOVA MUHA se razvrš ča  kot: 
 Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
 Sredstvo DECIS TRAP OREHOVA MUHA 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 - prepre čevanje: 
P280           Nositi zaščitne rokavice. 
 Previdnostni stavki - odziv:  
 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.  
  

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 rokovanju s sredstvom je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, 
vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
VARSTVO PRI DELU: V skladu z dobro kmetijsko prakso se pri rokovanju s sredstvom 
priporoča uporabo zaščitnih rokavic.  
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca ni potrebna. 
 
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, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za 
nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje 
po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža 
srca. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je 
potrebno delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s čisto 
mlačno vodo. Če oseba nosi kontaktne leče, jih je treba po petih minutah spiranja odstraniti, 
nato se nadaljuje s spiranjem. Če draženje ne mine, 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. 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. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo 
se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 
O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve. 
 


