
2. UPORABA 
 

1.) GLAVNE UPORABE: 
 

Sredstvo LEPINOX PLUS se uporablja kot selektivni insekticid na podlagi mikroorganizmov 
za zatiranje gosenic iz rodu Lepidoptera. Sredstvo se uporablja: 

- na jablanah  in hruškah  za zmanjševanje napada gosenic zavijačev lupine sadja iz 
rodov Argyrotaenia, Pandemis, Archips in Adoxophyes v odmerku 1 kg/ha;    

- na breskvah  in nektarinah za zmanjševanje napada gosenic breskovega zavija ča 
(Cydia molesta) in breskovega molja ( Anarsia lineatella) v odmerku 1 kg/ha; 

- na trti za pridelavno vinskega in namiznega grozdja  za zatiranje križastega in 
pasastega groznega suka ča (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) v odmerku 1 
kg/ha; 

- na naslednjih vrtninah na prostem in v zaš čitenih prostorih : brokoli, ohrovt, 
glavnato zelje, kitajski kapus, brsti čni ohrovt, repa, re dkev, solata, cikorja, 
endivija, radi č, motovilec, špina ča,  blitva, kardij, zelena, koroma č, peteršilj, 
bazilika, grah, fižol, bu če, bučke, dinje, lubenice, paradižnik, paprika in jaj čevci  za 
zmanjševanje napada škodljivih gosenic metuljev  ( Spodoptera littoralis, 
Spodoptera exigua, Helicoverpa armigera, Plutella xylostella in  Tuta absoluta) v 
odmerku 1 kg/ha; 

- na jagodah na prostem in v zaščitenih prostorih za zmanjševanje napada škodljivih 
gosenic metuljev ( Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua in Helicoverpa 
armigera) v odmerku 1 kg/ha; 

- na hmelju  za zmanjševanje napada škodljivih gosenic koruzne veš če (Ostrinia 
nubilalis) v odmerku 1 kg/ha. 

 
ČAS TRETIRANJA: Tretira se v času izleganja jajčec oziroma v fazi mladih ličink (prva in druga 
stopnja razvoja). Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7-10 dni. 
 
FITOTOKSIČNOST:  
Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo. 
 
 

2.) MANJŠE UPORABE:  
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se 
na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva 
LEPINOX PLUS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato 
odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva LEPINOX PLUS na navedenih 
gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
Ta uporaba je: 

- na oljkah  za zatiranje oljčnega molja  (Prays oleae) in oljkove veš če (Palpita 
unionalis)  v odmerku 1 kg/ha;  

- na jagodi čevju  in drobnem sadju (ameriške borovnice, ribez, kosmulje in 
drugo) ter rozgastem sadju (maline, robide in drugo) , gojenem v zaščitenih 
prostorih in na prostem, za zatiranje gosenic škodljivih metuljev (Lepidoptera)  v 
odmerku 1 kg/ha; 

- na okrasnih rastlinah , gojenih v zaščitenih prostorih in na prostem, za zatiranje 
gosenic škodljivih metuljev (Lepidoptera)  v odmerku 1 kg/ha.  

Sredstvo se uporablja ob porabi vode do 1500 L/ha. 
 
ČAS TRETIRANJA: Tretira se v času izleganja jajčec oziroma v fazi mladih ličink (prva in 
druga stopnja razvoja). Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni na oljkah oziroma čez 7 
dni na jagodičevju, drobnem in rozgastem sadju ter okrasnih rastlinah.   



 
 
OPOZORILA: Za uspešno delovanje sredstva morajo gosenice zaužiti sredstvo na rastlini. 
Po zaužitju letalnega odmerka sredstva se larve prenehajo prehranjevati, vendar so lahko še 
nekaj dni žive. Za zatiranje ene generacije so dovoljena največ tri tretiranja. Sredstvo je 
dovoljeno samo za poklicno uporabo. 
 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov Bacillus thuringiensis so določene predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo LEPINOX PLUS se razvrš ča in ozna či kot: 
 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil.  

S20 

S24/25 

S36/37/39 

S46 

Med uporabo ne jesti in ne piti. 

Preprečiti stik s kožo in očmi. 

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo 

ali etiketo. 

Mikroorganizmi lahko povzročijo alergijsko reakcijo. 

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. 

 
Proizvajalec 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. Proizvajalec 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 varstva voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. reda in  5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju rezervoarja je treba nositi zaščitne rokavice in delovni kombinezon, zaščito za 
oči/obraz ter zaščito za dihala. Med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico s 
šobami ali pršilnikom ali z ročno oprtno škropilnico je treba nositi rokavice, delovni 



kombinezon, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za oči/obraz. Pri stiku s 
škropljenimi rastlinami je treba nositi primerno delovno obleko (dolge hlače, majico z dolgimi 
rokavi) in rokavice.  
 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen po štirih urah po tretiranju. 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se 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. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne 
sme izzivati bruhanja. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo pripravka. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z 
vodo in milom.  
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 spere z vodo, prizadeti osebi se da piti do 2 dl vode. Bruhanja se ne 
izziva. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje 
je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 

 


