
2. UPORABA:   
 
Sredstvo GF –120 se uporablja kot insekticidna vaba z atraktantom na oljkah za zatiranje oljčne 

muhe (Bactrocera oleae) v odmerku 1-1,2 L na ha ob porabi 10 – 30 L vode na ha oziroma pri porabi 
0,1 L škropilne brozge na drevo pri gostoti sajenja 300 dreves na hektar. Tretira se južno stran krošnje. 
Priporoča se tretiranje vseh dreves v nasadu, razen v primeru gostih nasadov, kjer se lahko tretira 
vsako drugo ali tretje drevo. 
 
ČAS TRETIRANJA: Tretira se, ko so oljke v razvojni fazi, ko ima  plod približno 50% končne 
velikosti - koščice pričnejo lignificirati - pokaže se odpornost na urez (BBCH 75). Čas tretiranja je 
treba prilagoditi tudi razvojni fazi škodljivca, zato je treba upoštevati napovedi opazovalno 
napovedovalne službe za varstvo rastlin. Sredstvo je treba uporabiti pred odlaganjem jajčec na 
plodove.  Nadaljnja tretiranja se opravi v časovnih razmikih od 7 do 12 dni. Tretiranje se ponovi v 
primeru povečanega pojava oljčne muhe ali v primeru večjih količin padavin (5-10 mm).  
   
OPOZORILA: S sredstvom se lahko v eni rastni sezoni na istem zemljišču tretira največ štiri  krat. Pri 
tretiranju je priporočena velikost kapljic 4-6 mm.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Da bi omejili tveganje za nastanek rezistence je dovoljeno 
tretirati le dve generaciji oljčne muhe v eni rastni sezoni.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga  uporablja v skladu z navodili. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: Karenca je 7 dni za oljke. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za oljke za aktivno snov spinosad je v 
skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo GF-120 se razvrsti in označi  kot: 
              
Piktogrami GHS: / 
Opozorilne besede: / 
Stavki o nevarnosti: /   
Kategorija: / 

 
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 
 

Hraniti zunaj dosega otrok. 
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
 

 

Previdnostni stavki - odziv: / 

Previdnostni stavki - 

odstranjevanje: / 

 

 
 
 

 

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. 



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 
cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem. 

 
Imetnik registracije 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. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov 
tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.  
 
VARSTVO PRI DELU: Med škropljenjem z ročno oprtno škropilnico mora delavec uporabljati 
delovno obleko z dolgimi rokavi in pokrivalo s širokimi krajci. Pri stiku s škopljenimi rastlinami mora 
delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen 6 ur po tretiranju.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni  ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo 
zavarujemo pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. 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: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. Če se pojavijo znaki draženja se pokliče zdravnika.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru 
draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Ponesrečencu se takoj spere usta z vodo in se mu da piti do 2 dl vode. Ne izziva se 
bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Takoj 
se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičnega 
antidota ni. Zdravljenje je simptomatsko.  
 


