
2. UPORABA  

 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo ECODIAN CM se uporablja v obliki feromonskih dispenzerjev in 
deluje na način dezorientacije (konfuzije, zbeganja). Metoda dezorientacije je skupek številnih lažnih 
feromonskih signalov, ki nadvladajo nad naravno sproščenimi feromoni samic in s tem zmedejo samce 
pri iskanju samic za paritev. Dispenzerji sproščajo enak feromon, kot ga sproščajo samice, ter na ta 
način zmedejo samce.   

       

UPORABA:                                                                               

Sredstvo ECODIAN CM se uporablja na breskvah in nektarinah za spolno dezorientacijo samcev  
breskovega zavijača (Cydia molesta).  

Sredstvo ECODIAN CM se lahko uporablja tudi na pečkatem sadju za spolno dezorientacijo samcev  
breskovega zavijača (Cydia molesta). Uporaba na pečkatem sadju je enaka kot uporaba na breskvah 
in nektarinah. 

 
Čas uporabe: Sredstvo ECODIAN CM se uporablja vedno pred začetkom ali na samem začetku leta 
metuljčkov. Dispenzerje se namesti takoj, ko se na diagnostične feromonske vabe ulovijo prvi 
metuljčki, in/ali se sledi napovedim opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. V primeru, 
ko se dispenzerje namesti samo enkrat, se uporabi sredstvo za dezorientacijo poletne generacije 
breskovega zavijača. 

Odmerek: Namesti se 2.000 – 3.000 kosov dispenzerjev na ha sadovnjaka velikosti najmanj 1 hektar 
površine. Večje število dispenzerjev se namesti, če je populacija škodljivih žuželk zelo velika in če so 
rastline visoke ter košate rasti.  

Postavitev dispenzerjev: Pri drevesih višine 2,5 - 3 m, se obesi dispenzerje v zgornji del krošnje, na 
višjih drevesih pa se jih obesi od sredine krošnje proti vrhu. Dispenzerje se obesi na veje, po možnosti 
v notranjost krošnje, kjer je več sence. 

V prvih nekaj zunanjih vrstah naj bo število dispenzerjev podvojeno, prav tako se obesi po dva 
dispenzerja na krajna drevesa notranjih vrst.  Na ta način se preprečijo vplivi sosednjih nasadov, kjer 
ni uporabljena ta metoda, ter zaradi drugih vplivov, kot so bližina skladišča sadja in skladišča zabojev, 
bližina gozda, žive meje ali drugega rastja, prevladujoči vetrovi, bližina zgradb ipd. Število 
uporabljenih dispenzerjev je odvisno tudi od oblike nasada. Za učinkovito varstvo podolgovatih in 
ozkih nasadov je potrebno namestiti večje število dispenzerjev, zaradi večje dolžine robnih vrst, kjer 
naj bo število dispenzerjev podvojeno.  

Dolžina delovanja dispenzerjev: Na aktivnost dispenzerjev vplivajo vremenski dejavniki, posebno 
temperature zraka, vetrovnost in izpostavljenost neposrednim sončnim žarkom. V običajnih 
vremenskih razmerah je njihova učinkovitost 50 dni. Zmanjševanje učinka se ugotavlja z ulovi 
metuljčkov na feromonske vabe v nasadu.  

Možnosti uporabe metode ECODIAN CM: 



Sredstvo ECODIAN CM se lahko uporabi na več načinov - kot samostojno ali kot dopolnilno metodo, 
in sicer: 

o za samostojno varstvo - v ekoloških programih varstva rastlin brez uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev; 

o v kombinaciji - za zatiranje prvih dveh rodov breskovega zavijača se uporabi ali 
insekticid ali metodo ECODIAN CM; 

o kot dopolnilno metodo – insekticid se uporabi proti vsem rodovom breskovega 
zavijača, metodo ECODIAN CM pa se uporabi dodatno v primeru močnega napada 
ali nekaj tednov pred spravilom pridelka, ko zaradi karence ni mogoče uporabiti 
insekticida. 

Za natančnejše informacije o možnostih uporabe metode ECODIAN CM se priporoča posvet z 
imetnikom registracije oziroma zastopnikom za sredstvo.  

Kontrola učinkovitosti metode:  

a) Kontrola feromonskih vab: 
V sadovnjakih, kjer se uporablja ECODIAN CM, je potrebno izobesiti nekaj diagnostičnih vab s 
feromoni in jih tedensko pregledovati. Če ni ulova, je to znak da so pogoji za dezorientacijo ugodni. V 
nasprotnem primeru je treba ugotoviti vzroke za povečan ulov (pojemanje aktivnosti dispenzerjev, 
povečan pritisk breskovega zavijača, močan veter itd.), na podlagi česar se je treba odločiti za 
nadaljnje ukrepanje: povečati število dispenzerjev in/ali izvesti tretiranje z insekticidi. 

Let metuljčkov breskovega zavijača je priporočljivo  spremljati tudi v najbližjih sosednjih 
sadovnjakih, ki se tretirajo na konvencionalen način, da se lahko oceni pogostost škodljivih žuželk in 
določi najbolj ugoden čas za uporabo dispenzerjev. 

b) Kontrola poškodb na vršičkih in plodovih:  
Če na postavljene vabe ni ulova, je to znak učinkovitosti metode, a je občasno vseeno treba preveriti 
morebitne poškodbe mladih vršičkov in plodov na različnih mestih v krošnji drevesa. Obseg napada je 
treba oceniti in odločiti o morebitni ponovni uporabi feromona. 

Priporočila: 
Dober uspeh varstva je odvisen od pogoste kontrole feromonskih vab od časa formiranja plodov 
naprej. 

Slabši učinek dispenzerjev ECODIAN CM je lahko posledica  naslednjih dejavnikov: 

- neprimerno shranjevanje dispenzerjev; 
- nepravilna razporeditev dispenzerjev v sadovnjaku; 
- prepozna namestitev dispenzerjev; 
- nenavadna oblika, obseg in položaj sadovnjaka, 
- močan napad škodljivih žuželk v prejšnjem letu, in 
- pomanjkljiva opazovanja vab in vizualne ocene morebitnih poškodb. 

 

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo. 

MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni potrebno. 

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. Pred uporabo se 
sredstvo vzame iz vrečke. 



MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivne snovi Z-8-dodecen-1-il acetat, E-8-dodecen-1-il acetat in Z-8-dodecen-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 ECODIAN CM se ne razvršča.   

Sredstvo ECODIAN CM se označi  kot: 

Piktogrami GHS:   / 

 Opozorilne besede:      /  

Stavki o nevarnosti: /  

Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

 Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P102 

P270 

P280 

Hraniti zunaj dosega otrok. 

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

Nositi zaščitne rokavice. 

 Previdnostni stavki - odziv: / 

  Previdnostni stavki - shranjevanje:  

  P420       Hraniti ločeno od drugih materialov.  

  Previdnostni stavki - odstranjevanje: /  

  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 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 dispenzerjem 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 vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi. 

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 potrebno delovno 
obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in se oko temeljito izpere s čisto 
vodo. V primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Ne izziva se bruhanja. Takoj se 
pokliče zdravnika. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati 
bruhanja. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo. 

Medicinska pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičen antidot ni poznan. 

 

 


