
2. UPORABA   
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo RAPTOL SPRAY je insekticid s kontaktnim načinom 
delovanja.  
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo RAPTOL SPRAY se uporablja za neprofesionalno 
uporabo za zatiranje škodljivih žuželk in pršic na naslednjih gojenih rastlinah: 

Rastlina Škodljivi 
organizem 

Odmerek  Št. 
tretiranj 
(interval)  

Mesto uporabe 

okrasne 
rastline 

 pršice prelke iz 
rodu Tetranychus 

<50 cm višine rastlin 60 
mL/m2 

50-125 cm višine rastlin 90 
mL/m2 

8 x (7 dni) zaščiteni prostori 
(rastlinjaki), 
notranji prostori 
(bivalni prostori, 

okrasne 
rastline 

sesajo če žuželke <50 cm višine rastlin 60 
mL/m2 

50-125 cm višine rastlin 90 

8 x (7 dni) na prostem 

okrasne 
rastline 

sesajo če žuželke,  
razen za 
cvetličnega resarja 
(Frankliniella 

<50 cm višine rastlin 60 
mL/m2 

50-125 cm višine rastlin 90 
mL/m2 

8 x (7 dni) zaščiteni prostori 
(rastlinjaki), 
notranji prostori 
(bivalni prostori, 
balkoni) kolerabica listne uši 

(Aphididae)  
60 mL/m2  2 x (7 dni) na prostem 

pečkato 
sadje 

listne uši 
(Aphididae),  
razen za mokasto 
jablanovo uš 
(Dysaphis 
plantaginea) 

50 mL/m2 na m višine krošnje 2 x (7 dni) na prostem 

okrasne 
rastline 

ščitkarji 
(Aleyrodidae) 

<50 cm višine rastlin 60 
mL/m2 

50-125 cm višine rastlin 90 
mL/m2 

8 x (3 dni) zaščiteni prostori 
(rastlinjaki), 
notranji prostori 
(bivalni prostori, 

okrasne 
rastline 

volnati kaparji 
(Pseudococcus 
sp.) 

<50 cm višine rastlin 60 
mL/m2 

50-125 cm višine rastlin 90 
mL/m2 

8 x (14 
dni) 

zaščiteni prostori 
(rastlinjaki), 
notranji prostori 
(bivalni prostori, 

okrasne 
rastline 

kaparji (Coccina) <50 cm višine rastlin 60 
mL/m2 

50-125 cm višine rastlin 90 
mL/m2 

8 x (14 
dni) 

zaščiteni prostori 
(rastlinjaki), 
notranji prostori 
(bivalni prostori, 

 
Količina 500 mL sredstva zadošča: 
- pri rastlinah visokih do 50 cm za približno 8,3 m2 površine,  
- pri rastlinah visokih od 50 - 125 cm za približno 5,6 m2  površine,  
- pri rastlinah višjih od 125 cm za približno 4,2 m2 površine, 
- pri uporabi na sadnem drevju (za višino krošnje 1 m) zadošča za približno 10 m2. 
Sredstvo se lahko uporablja na prostem ali v zaprtih prostorih kot je navedeno v zgornji 
preglednici. Proti listnim ušem na kolerabici in sadnem drevju se tretira največ   2-krat v 
razmaku 7 dni. Proti pršicam prelkam in sesajočim žuželkam se tretira največ 8-krat v 
razmaku 7 dni. Proti ščitkarjem se tretira največ 8-krat v razmaku 3 dni. Proti kaparjem se 
tretira največ 8-krat v razmaku 14 dni.  



OPOZORILA: Sredstvo se uporablja ob pojavu škodljivcev tako, da se rastline s sredstvom 
dobro omoči. Priporoča se uporabo zvečer ali v hladnejših delih dneva. V primeru močnega 
napada se tretiranje ponovi kot je navedeno v zgornji preglednici.  
Pri uporabi v rastlinjakih s koristnimi organizmi se najezdnike lahko naseli najmanj en teden 
po zadnji uporabi sredstva. Sredstvo je razvrščeno kot škodljivo za populacijo koristnih 
organizmov, npr. pršic prelk in pajkov. Za podrobnejše informacije o vplivu na koristne 
organizme se je treba posvetovati z zastopnikom za sredstvo. 
FITOTOKSIČNOST: Do poškodb na rastlinah lahko pride, če se sredstvo uporablja ob 
močnem soncu.  Zaradi možnega pojava fitotoksičnosti na okrasnih rastlinah je potrebno 
pred tretiranjem opraviti preizkus fitotoksičnosti. Na okrasnih rastlinah kot so Zinnia elegans, 
Felicia begeriana ali Cosmos se lahko pojavijo znaki fitotoksičnosti. 
MEŠANJE: Sredstva se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: Za kolerabico in pečkato sadno drevje znaša karenca 3 dni, za okrasne rastline 
karenca ni potrebna. 
VPLIVI NA UČINKOVITOST: Sredstvo razpade pod vplivom svetlobe. 
PRIPRAVA SREDSTVA: Pred uporabo sredstva se embalažo dobro pretrese.  
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo RAPTOL SPRAY se ne razvrš ča. 

Sredstvo RAPTOL SPRAY 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. 
EUH208        Vsebuje arabski gumi (CAS št. 9000-01-5). Lahko povzroči alergijski odziv. 

Previdnostni stavki – prepre čevanje:  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki – odziv:  
P309+P311 PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA  ZASTRUPITVE 

ali zdravnika. 

Previdnostni stavki – odstranjevanje: / 
Previdnostni stavki – shranjevanje: / 
Dodatni stavki:  
SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. 
 
 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. 
V času cvetenja gojenih rastlin in podrasti se je potrebno uporabi sredstva izogniti oziroma 
sredstvo zaradi zaščite opraševalcev uporabiti v večernih urah. 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s pršilko mora uporabnik sredstva nositi primerno 
zaščitno obleko  in  zaščitne rokavice. Pri tretiranju višjih rastlin je priporočljiva uporaba 



zaščite za oči in dihala.  Pri stiku s tretiranimi rastlinami je potrebno uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majico z dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino oziroma v tretiran prostor  je dovoljen, ko 
se tretirane površine posušijo. 
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. Takoj se poišče zdravniško pomoč. 
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 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 sme dati ničesar piti, niti mu izzvati 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se 
daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 
Specifičen protistrup ni poznan.  
 


