
2. UPORABA 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo HARPUN je insekticid z ovicidnim in larvicidnim načinom 
delovanja, ki zavira razvoj začetnih oblik žuželk. Po rastlinah se premešča translaminarno. 
Sredstvo nima neposrednega učinka na odrasle žuželke, ampak preprečuje izleganje ličink iz 
jajčec, ki so jih odložile tretirane samice.  
 

a) GLAVNE UPORABE: 
Uporablja se: 

- na paradižniku in kumarah , gojenih v zaščitenih prostorih, za zatiranje 
rastlinjakovega š čitkarja ( Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 75 mL sredstva na 
100 L vode, pri porabi vode 1000 do 1500 L/ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne 
sme preseči 1,125 L sredstva na ha. Sredstvo se lahko v  uporabi največ dvakrat v 
enem rastnem ciklusu, v intervalu 10 do 14 dni. Prvo tretiranje se opravi, ko se na 
rastlinah opazi prve odrasle osebke škodljivih žuželk.  

- na jablanah  za zmanjševanje številčnosti  populacije jabol čnega zavija ča (Cydia 
pomonella) v odmerku 1 L/ha, pri porabi vode 600 do 1000 L/ha. Sredstvo deluje zgolj 
na jajčeca, zato se tretiranje opravi v času, ko samice jabolčnega zavijača odlagajo 
jajčeca,  po cvetenju jablan v fenološki fazi, ko so plodiči večji od 10 mm; odpadanje 
plodičev po cvetenju, do faze, ko je premer plodov večji od 40 mm, plodovi so pokončni 
(BBCH 71-74). 

Opozorilo:  Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi pri zatiranju jabolčnega 
zavijača največ dvakrat v eni rastni dobi, v intervalu 7 do 10 dni, če se sredstvo ni 
uporabljalo pred cvetenjem jablane. 

- na hruškah  za zmanjševanje številčnosti  populacije hruševih bolšic ( Cacopsylla 
spp.)  v odmerku 1 L/ha, pri porabi vode 600 do 1000 L/ha. Sredstvo se lahko na istem 
zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni dobi. Sredstvo deluje na ličinke stadija L1 
do L3, zato se tretiranje opravi v času, ko se ličinke izlegajo iz jajčec oziroma 
najpozneje ko so v stadiju L3. Tretiranje je dovoljeno v času, ko so hruške v fenološki 
fazi od nabrekanja cvetnih brstov, do faze, ko plod doseže polovico končne velikosti 
(BBCH 51-75).  

KARENCA: Karenca za jablane in hruške je zagotovljena s časom uporabe. Karenca za 
kumare in paradižnik je 3 dni. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili za uporabo, za gojene rastline ni 
fitotoksično. 

 

b) MANJŠE UPORABE: 
Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva HARPUN pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva HARPUN na 
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Te uporabe so: 

- na mandarinah in podobnih hibridih  za omejevanje številčnosti populacije različnih 
vrst kaparjev , npr. veji častega kaparja  (Lepidosaphes sp.),  oljkovega medi ča 
(Saissetia oleae), pomaran čevega kaparja ( Aonidiella aurantii), oljkovega kaparja  
(Parlatoria oleae), oleandrovega kaparja  (Aspidiotus neri) in ameriškega kaparja  
(Quadraspidiotus perniciosus) v 0,075 % koncentraciji, pri porabi 1000 L vode na ha. 
Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,75 L sredstva na ha.  Sredstvo se 
lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni dobi.  

- na jablanah za omejevanje številčnosti populacije ameriškega kaparja  
(Quadraspidiotus perniciosus) v 0,0375 - 0,05 % koncentraciji, pri porabi od 800 do 



1000 L vode na ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,5 L sredstva 
na ha. Tretira se v fenološki fazi pred cvetenjem jablan.  
Opozorilo : Sredstvo se lahko na istem zemljišču na jablanah uporabi največ dvakrat v 
eni rastni dobi! Če se s sredstvom tretira jablane pred cvetenjem enkrat, je nato za 
zatiranje jablanovega zavijača dovoljeno samo eno tretiranje. 

- na hruškah  za omejevanje številčnosti populacije ameriškega kaparja  
(Quadraspidiotus perniciosus) v 0,0375 - 0,05 % koncentraciji,  pri porabi od 800 do 
1000 L vode na ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,5 L sredstva 
na ha. Tretira se v fenološki fazi pred cvetenjem hrušk. Sredstvo se lahko na istem 
zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni dobi.  

- na breskvah, nektarinah, marelicah, češnjah, višnjah in slivah  za omejevanje 
številčnosti populacije ameriškega kaparja  (Quadraspidiotus perniciosus), 
murvovega kaparja ( Pseudoaulacaspis pentagona) in češpljevega kaparja 
(Parthenolecanium corni)  v 0,0375 - 0,05 % koncentraciji, pri porabi od 800 do 1000 
L vode na ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,5 L sredstva na ha. 
Tretira se v fenološki fazi  pred cvetenjem. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi 
največ enkrat v eni rastni dobi.  

- na oljkah za omejevanje številčnosti populacije oljkovega medi ča (Saissetia oleae) in 
oljkovega vre častega kaparja  (Lichtensia viburni) v 0,025 - 0,03 % koncentraciji pri 
porabi od 700 do 1250 L vode na ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme 
preseči 0,375 L sredstva na ha. Tretira se v fenološki fazi po obiranju ali pred cvetenjem 
oljk. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni dobi.  

- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za omejevanje številčnosti 
populacije velikega trtnega kaparja  (Neopulvinaria innumerabilis), navadnega 
trtnega kaparja ( Pulvinaria vitis), češpljevega kaparja ( Parthenolecanium corni) in 
smokvinega volnatega kaparja ( Planococcus ficus)   v 0,05 - 0,075 % koncentraciji, 
pri porabi od 500 do 1000 L vode na ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme 
preseči 0,75 L sredstva na ha. Tretira se v fenološki fazi  pred cvetenjem. Sredstvo se 
lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni dobi.  

- na okrasnih rastlinah , v zaščitenih prostorih in na prostem, za omejevanje številčnosti 
populacije hortenzijevega kaparja ( Pulvinaria hydrongeae), trdoleskinega kaparja 
(Unaspis euonymi), vrečastega kaparja ( Pulvinaria floccifera) in oleandrovega 
kaparja ( Aspidiotus nerii) v 0,05-0,075 % koncentraciji, pri porabi od 500 do 1000 L 
vode na ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,75 L/ha. Sredstvo se 
lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni dobi na prostem ter največ 
dvakrat v zaščitenih prostorih, v intervalu 10 dni. 

 
KARENCA: Karenca za mandarine, jablane, hruške, breskve, nektarine, marelice, češnje, 
višnje, slive in trto je zagotovljena s časom uporabe; na okrasnih rastlinah je zagotovljena z 
načinom uporabe.  
 
 

OPOZORILA: Zaradi specifičnega načina delovanja sredstva HARPUN, je čas uporabe 
potrebno dosledno prilagajati razvojnemu stadiju škodljivih žuželk. Vsa tretiranja s sredstvom je 
treba izvesti pred cvetenjem tretiranih rastlin, razen jablane, ki se jih lahko tretira v času 
odlaganja jajčec jabolčnega zavijača, ter oljke, ki se jih lahko tretira tudi po obranju. Natančen 
čas uporabe sredstva napove opazovalno napovedovalna služba za varstvo rastlin.  

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo HARPUN vsebuje aktivno snov piriproksifen, ki je 
glede na način delovanja razvrščena v skupino posnemovalcev juvenilnega hormona. Obstaja 
tveganje, da bi žuželke razvile odpornost na insekticide iz te skupine, če se sredstvo HARPUN 
uporablja brez vsakršnih omejitev. Pri uporabi insekticidov na osnovi aktivne snovi piriproksifen, 
je potrebno upoštevati splošna načela antirezistentne strategije in omejitve glede števila 
tretiranj. Tako sta na jablani in v zaščitenih prostorih dovoljeni največ dve tretiranji z insekticidi 
na osnovi aktivne snovi piriproksifen v eni rastni dobi. 



MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih     za aktivno snov piriproksifen so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

   3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo HARPUN  se razvrš ča in ozna či  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09  
 
 Opozorilne besede:      Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H304 
H318 
H336 
H410 
Kategorija: 
Akut.strup vdih. 1, H304 
Poškod. Oči 1, H318 
STOT SE 3, H336 
Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
Povzroča hude poškodbe oči.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

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

 EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 
razpokane kože. 

Previdnostni stavki - prepre čevanje:   
P280    Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito 
za obraz. 
P271    Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P301+P310   PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P305+P351+P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z 
izpiranjem. 
P312    Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P331    NE izzvati bruhanja. 

 P391    Prestreči razlito tekočino. 
 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 upoštevati varnostni pas ….m do vodne 
površine. 

  
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: V primerih, ko se za opraševanje v zaščitenih prostorih uporabljajo čmrlji, jih 
je treba pred tretiranjem zapreti v njihove panje. 

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da 
se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba 
pri tretiranju na prostem upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje 
brega voda 1. in 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec  uporabljati primerne zaščitne (nitrilne) 
rokavice. S koncentratom se sme rokovati samo zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.  
Med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico v zaščitenih prostorih (rastlinjakih) mora delavec 
uporabljati primerne zaščitne (nitrilne) rokavice in zaščito za dihala.  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na 
tretiranih rastlinah popolnoma posuši.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež 
zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je 
treba osnovne življenjske funkcije. Pokliče se 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 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 veki prizadetega očesa in oko vsaj 15 min spira 
s počasnim curkom čiste vode. Če je mogoče, odstraniti kontaktne leče, če jih oseba nosi. 
Nadaljevati s spiranjem. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se 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 ji 
izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. 
Zdravljenje je simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan. 

 


