
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo RAK 3 je feromon formuliran v obliki dispenzerja, ki deluje na 
način konfuzije ali zbeganja. Hlapljivi feromon se postopno sprošča v okolje in s tem zbega samce 
jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) v nasadih jablan in hrušk  pri iskanju samice v času parjenja. 
Neoplojene samice zato odlagajo sterilna/neplodna jajčeca, iz katerih se ne razvijejo gosenice, ki bi 
povzročile črvivost plodov. 
 
NAČIN UPORABE: Sredstvo RAK 3 se uporablja za zbeganje samcev jabolčnega zavijača v nasadih 
jablan in hrušk na površinah, ki so večje od 1 ha. V sadovnjakih, ki imajo izenačeno višino, obliko in 
strukturo, kjer drevesne krošnje ne presegajo 4 m, se enakomerno izobesi 500 dispenzerjev na hektar. 
Dispenzerje se izobesi izmenično na različne višine, v zgornji tretjini senčnih predelov dreves, v 
odmerku 1 dispenzer na 20 m2 (npr. na vsakih 5 m v vrsti pri medvrstni razdalji 4 m). V primeru 
neizenačenosti sadovnjaka je treba izobesiti dvakrat več dispenzerjev. 
 
ČAS UPORABE: Dispenzerji RAK 3 se namestijo teden dni pred pričakovanim prvim pojavom prve 
generacije (tretja dekada aprila do prva dekada maja). Zadnje dispenzerje se namesti najpozneje ob 
prvem pojavu škodljivih žuželk prve ali vsake nadaljnje generacije. V običajnih okoliščinah naj bi 
feromon zadostoval za varstvo plodov do konca septembra. 
 
Za povečanje učinkovitosti sredstva RAK 3 se priporoča naslednje: 

1. Metoda zbeganja s pomočjo feromonov je najbolj uspešna v nasadih z minimalno površino 1 
ha in čim bolj kvadratno obliko. 

2. Začetna populacija jabolčnega zavijača naj bi bila nizka (največ 0,5-1 % poškodb na plodovih, 
vključno z odpadlimi plodovi prejšnje sezone). V primeru, da je bil delež poškodb 
povzročenih od jabolčnega zavijača v pretekli sezoni večji od 1 %, je večja verjetnost 
neučinkovitosti feromonskih vab v tekočem letu razen, če se tretira z učinkovitimi insekticidi 
pred prvim letom odraslih metuljčkov. Če je v času izpostavitve feromonskih vab presežen 
prag gospodarske škode (1 %), je potrebno tretiranje z ustreznimi insekticidi. 

3. Da se prepreči nalet samic jabolčnega zavijača iz sosednjih nasadov, so na robovih površin 
potrebni dodatni ukrepi:  

a.) v izoliranih nasadih se na robove dodatno izobesi dispenzerje (količino se podvoji); 
b.) v nasadih obkroženih z ostalimi nasadi ali gozdom (v razdalji 10 – 100 m), je potrebna 
dodatna zaščita. To pomeni, da je treba  izobesiti dodatne dispenzerje v območju 30 m okoli 
nasada;  
c.) ceste, poti in neobdelane površine s premerom manj kot 12 m, se obravnava podobno kot 
nasad z izobešenimi feromonskimi vabami RAK 3. V primeru, da je premer teh površin večji 
od 12 m, je potrebno prilagoditi nameščanje dispenzerjev na robovih kot je opisano v točkah 
a.) in b.). 

 
SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI: Učinkovitost sredstva RAK 3 se spremlja tedensko s pomočjo 
kontrolnih feromonskih vab oziroma vab za spremljanje pojava jabolčnega zavijača in pregledom 
črvivosti plodov.  
V primeru, da v kontrolnih feromonskih vabah ni nobenega odraslega osebka je to lahko znak, da so 
dispenzerji RAK 3 enakomerno razporejeni in učinkoviti, vendar to še ni dokaz, da je metoda zbeganja 
z dispenzerji RAK 3 uspešna. Ves čas je potrebno preverjati škodo na plodovih. 
V primeru, da je ulovljeno večje število metuljev jabolčnega zavijača (> kot 5 odraslih osebkov na 
vabo na teden), je to znak, da je prisotno veliko število osebkov jabolčnega zavijača. Zaradi tega so 
lahko feromonske vabe neučinkovite in je potrebno za učinkovito varstvo zatirati jabolčnega zavijača z 
ustreznimi insekticidi. Pomembno je, da se skrbno nadzoruje stopnjo poškodb na plodovih po pojavu 
ličink prve generacije. V primeru, da je presežen prag gospodarske škode, je potrebno tudi zatiranje z 
insekticidi. 
 



OPOZORILA: Pomembno je, da se metoda zbeganja metuljčkov na sadnem drevju dopolnjuje 
oziroma kombinira s konvencionalnimi tretiranji z insekticidi. Za uspešnost te metode so potrebne 
redne kontrole nasadov. Odvisno od praga gospodarske škode se lahko priporoči tudi tretiranje z 
insekticidi v času vrha leta posamezne generacije. Sredstvo se na istem zemljišču uporabi enkrat v eni 
rastni sezoni.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Ker so SCLP feromoni (straight-chain lepidopteran 
pheromones) identični naravnim seksualnim feromonom, ki jih proizvajajo samice metuljev in 
vplivajo na procese parjenja, je verjetnost, da se razvije odpornost zelo majhna.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.  
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivni snovi E8,E10-dodekadienol in 14Ac so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo RAK 3 se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:      

 GHS07   
 Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H315 
H317 
H412 
Kategorija: 
Draženje kože 2, H315 
Preobču. kože 1, H317 
Akut. in kron. vod. okolje 3, 
H412 
Dodatne informacije o 
nevarnosti: 

Povzroča draženje kože.  
Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 
Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P261 
P264 
P272 
P280 

           Ne vdihavati prahu/hlapov/razpršila.                         
           Po uporabi temeljito umiti roke. 
           Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. 
           Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko.            

Previdnostni stavki - odziv: 
 P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

 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. 

  



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 treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
VARSTVO PRI DELU:  
Pri rokovanju s sredstvom in nameščanju dispenzerjev mora delavec uporabljati primerno zaščitno 
obleko in zaščitne rokavice.  
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca ni potrebna. 
  
PRVA POMOČ IN 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 in se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
sredstva. 
Pri vdihavanju: Treba je ravnati 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 poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oči temeljito spere s čisto vodo. 
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. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno, se  zdravniku predloži navodila 
za uporabo.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičnega 
antidota ni. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 


