
2. UPORABA 
 
Sredstvo WÖBRA se uporablja kot repelent (odvračalo) v obliki paste, ki varuje lubje drevja pred 
divjadjo  za obdobje do 3 let. Sredstvo ne vpliva na naraven videz dreves ali na pretok drevesnih 
sokov in rast drevja. Razpoke, ki nastanejo med sušenjem sredstva, zagotavljajo aktivno dihanje 
dreves.  
 
Sredstvo je treba pred nanašanjem temeljito premešati in s čopičem nanesti na celotno deblo ter druge 
izpostavljene dele drevesa. Sredstvo se lahko nanaša tudi na že poškodovana in odrgnjena mesta, saj 
pospešuje celjenje robov poškodovanih debel. Sredstvo se v 1-3 urah po nanosu (odvisno od vlažnosti 
debla) vpije v lubje in postane v šestih urah po nanosu brezbarvno. 
 

Sredstvo WÖBRA se uporablja: 
- v gozdovih (na listavcih in  iglavcih) za varovanje lubja pred lupljenjem in drgnjenjem jelenjadi in 
srnjadi ter objedanjem zajcev, kuncev in bobrov v naslednjih odmerkih (priporočilo temelji na 
premazovanju debel v višini od 0 do 1,6 oz. 2,0 m): 
 
Listavci 
Premer debla v višini prsi 10 kg sredstva zadošča za Odmerek 

ø   8 - 10 cm 50 - 55 dreves 180 – 210 g/drevo 
ø 10 - 15 cm 38 - 48 dreves 210 – 260 g/drevo 
ø 15 - 18 cm 28 - 38 dreves 260 – 360 g/drevo 

  
Iglavci 
Premer debla v višini prsi 10 kg sredstva zadošča za Odmerek 

ø   8 - 10 cm 32 - 36 dreves 280 - 310 g/drevo 
ø 10 - 15 cm 27 - 32 dreves 310 - 370 g/drevo 
ø 15 - 18 cm 20 - 27 dreves 370 - 400 g/drevo 

Največji dovoljeni odmerek za uporabo v gozdarstvu je 400 g sredstva na deblo. 
 
- na sadnem drevju za varovanje lubja pred lupljenjem in drgnjenjem jelenjadi in srnjadi ter 
objedanjem zajcev, kuncev in bobrov v naslednjih odmerki (priporočilo temelji na premazovanju debel 
v višini od 0 do 1 m): 
 
Premer debla  10 kg sredstva zadošča za Odmerek 

ø   2 -  3 cm 500 - 555 dreves 18 - 20 g/drevo 
ø   4 -  6 cm 250 - 275 dreves 35 - 40 g/drevo 
ø   7 -  9 cm 165 - 185 dreves 55 - 60 g/drevo 
ø 10 - 12 cm 125 – 135 dreves 72 – 80 g/drevo 
ø 15 - 20 cm 75 – 80 dreves 120 – 135 g/drevo 

Največji dovoljeni odmerek za uporabo na sadnem drevju je 250 g sredstva na deblo. 
 
Pri nanosu sredstva na starejša debla je lahko poraba višja zaradi grobega lubja. Višji odmerek 
sredstva se uporablja v primeru večjega števila cepičev ali stranskih poganjkov. Pri tem je potrebno 
upoštevati največji dovoljeni odmerek za uporabo na sadnem drevju, ki znaša 250 g sredstva na deblo. 
 
- na okrasnem drevju in grmičevju – zaradi velikih razlik v velikosti okrasnih rastlin se priporoča 
poraba 1,2 g sredstva na 1 cm2 površine lubja.  
Največji dovoljeni odmerek za uporabo na okrasnem drevju in grmičevju je 250 g sredstva na rastlino. 

 

OPOZORILA: Sredstvo se lahko uporablja čez celo leto, vendar le pri temperaturah zraka nad 8°C. 
Optimalne razmere za delovanje sredstva so v suhem vremenu. Sredstva se ne nanaša v času zmrzali in 



dežja oz. neposredno pred padavinami. Alge, mah, lišaje ter lubje, ki je odstopilo, je potrebno pred 
nanosom sredstva odstraniti s krtačo. Pred tretiranjem iglavcev je priporočljivo oklestiti veje. Pri 
nanosu sredstva na drevesa, ki se nahajajo v neposredni bližini vode, je lahko obdobje zaščite krajše 
od 3 let. Za varovanje lubja drevja pred bobri se nanaša sredstvo 1 krat letno v največjem dovoljenem 
odmerku 250 g/deblo. 

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo je že pripravljeno za uporabo in se ne redči. 

FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi sredstvo ni fitotoksično. 

MEŠANJE: Mešanje sredstva WÖBRA z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
KARENCA: Karenca ni potrebna oziroma je za sadno drevje zagotovljena z načinom in časom 
uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov kremenčev pesek so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo WÖBRA se ne razvršča in se 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: 
P280           Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
 Previdnostni stavki - odziv: / 
 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 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 s koncentriranim sredstvom se priporoča uporabo zaščitnih 
rokavic. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se pasta posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma dobro zračen 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. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo 
in milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno 
delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s čisto vodo. Če 
draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Bruhanja se ne izziva. 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. 
Zdravniška 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.  
 


