
2. UPORABA 
 
OPOZORILA:  
Uporaba sredstva ACTARA 25 WG  za tretiranje sadik vrtnin je dovoljena samo pred 
sajenjem sadik v trajne rastlinjake iz katerih niso  možni izpusti namakalne brozge v 
okolje, pri čemer morajo tretirane sadike ostati v trajnem rastl injaku skozi svoj celoten 
življenjski cikel. Uporaba sredstva na sadikah vrtn in, ki bi se sadile na prosto, je 
prepovedana. 
Uporaba sredstva ACTARA 25 WG za tretiranje okrasni h rastlin  je dovoljena samo v 
trajnih rastlinjakih iz katerih niso možni izpusti škropilne brozge v okolje, za tretiranje 
okrasnih rastlin, namenjenih izklju čno za gojenje rezanega cvetja ter necveto čih 
sobnih rastlin. 
(Opozorili se na etiketi navede v krepkem tisku.) 
 
1. GLAVNE UPORABE 
ACTARA 25 WG je sistemični insekticid, ki se uporablja: 
 
a) za namakanje platojev sadik paradižnika, jaj čevca, solate, endivije, radi ča, 
brokolija ter okrasnih rastlin, namenjenih izklju čno za gojenje rezanega cvetja ter 
necveto čih sobnih rastlin, pred sajenjem  za zatiranje listnih uši (Aphididae), 
rastlinjakovega š čitkarja ( Trialeurodes vaporarirum), cvetli čnega resarja ( Frankliniella 
occidentalis), tobakovega resarja ( Thrips tabaci) in drugih škodljivih žuželk.  Platoje se 
sme namakati le v trajnih rastlinjakih, kjer je onemogočeno stekanje brozge v tla. Sredstvo se 
lahko uporabi največ enkrat v odmerku 800 g sredstva/ha (0,8 g/m2) ali v dveh deljenih 
odmerkih 400 g sredstva/ha (0,4 g/m2) v časovnem intervalu 7 dni. Priprava brozge za 
namakanje in poraba vode je odvisna od vrste ter količine substrata in je predstavljena v 
prikazu izračuna odmerka in porabe vode, ki ga imetnik registracije navede na etiketi. 
b) za namakanje platojev sadik paprike, bu čnic (z užitno in neužitno lupino, npr. 
kumare, dinje, lubenice, bu čke) pred sajenjem za zatiranje listnih uši (Aphididae), 
rastlinjakovega š čitkarja ( Trialeurodes vaporarirum), cvetli čnega resarja ( Frankliniella 
occidentalis), tobakovega resarja ( Thrips tabaci) in drugih škodljivih žuželk.  Platoje se 
sme namakati le v trajnih rastlinjakih, kjer je onemogočeno stekanje brozge v tla. Sredstvo se 
lahko uporabi največ enkrat v odmerku 800 g sredstva/ha (0,8 g/m2) ali v dveh deljenih 
odmerkih 400 g sredstva/ha (0,4 g/m2) v časovnem intervalu 7 dni. Priprava brozge za 
namakanje in poraba vode je odvisna od vrste ter količine substrata in je predstavljena v 
prikazu izračuna odmerka in porabe vode, ki ga imetnik registracije navede na etiketi. 

 
DODATNA OPOZORILA: Uporaba na sadikah z namakanjem platojev je dovoljena izključno 
v trajnih rastlinjakih, kjer je onemogočeno iztekanje brozge v tla. Platoje je treba po 
namakanju pustiti da se posušijo, šele nato se sadike lahko presajajo. Količino vode je treba 
prilagoditi tako, da po končanem tretiranju ne ostane odvečna brozga. Če po namakanju 
ostane odvečna brozga, se jo trikrat razredči in postopek ponovi potem, ko so se sadike in 
substrat že posušili, ali pa je odvečno brozgo potrebno odstraniti kot nevarni odpadek.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni 
fitotoksično. 
KARENCA: Pri namakanju platojev sadik je karenca zagotovljena s časom uporabe, za 
okrasne rastline karenca ni potrebna. 
 
 

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 
ACTARA 25 WG pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato 



odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva ACTARA 25 WG na navedenih 
gojenih rastlinah prevzame uporabnik fitofarmacevtskega sredstva.«.  
 
Te uporabe so:  
 
FFS ACTARA 25 WG je sistemični insekticid, ki se uporablja foliarno pri pridelavi okrasnih 
rastlin, namenjenih izklju čno za gojenje rezanega cvetja ter necveto čih sobnih rastlin v 
trajnih rastlinjakih za zatiranje uši (Aphididae) , rastlinjakovega š čitkarja ( Trialerodes 
vaporariorum), resarjev ( Thrips spp.) in drugih sesajo čih žuželk v 0,06 % koncentraciji 
pri porabi vode 1000 L na ha oziroma v najvišjem dovoljenem odmerku 0,6 kg/ha. 
 
OPOZORILA: S FFS ACTARA 25 WG se okrasne rastline lahko tretira do dvakrat v eni rastni 
dobi, v časovnem razmiku 7 dni. Delavec mora ob uporabi tega sredstva obvezno uporabljati 
zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
 
KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna. 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za delavca, ki bo rokoval s tretiranimi okrasnimi 
rastlinami, je 24 ur. 
 
 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE 
 
Sredstvo ACTARA 25 WG se razvrsti in ozna či kot: 
N   Okolju nevarno. 
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje. 

Sredstvo je strupeno za čebele. 
S2   Hraniti izven dosega otrok. 
S13   Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37/39  Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S60   Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 
S61   Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
OPOZORILA: Sredstvo je nevarno za čebele. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje 
vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja 
voda. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna 
brozga posuši. 
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 in se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo pripravka. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije 2-3 dl vode. Nezavestnemu se ne 
sme dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja. 
Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo 
in milom. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesno veko in se oko temeljito spere z 
vodo. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Sprosti se dihalne poti in se ukrepa v skladu s splošnimi ukrepi. 
Nujna zdravniška pomoč: V primeru zaužitja sredstva se zagotovi in vzdržuje osnovne 
življenjske funkcije. Pri zaužitju pripravka se da prizadeti osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne 



teže, razredčenega z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je 
indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 
 
Odprodaja zalog 
Odprodaja zalog FFS ACTARA 25 WG z etiketo, kjer je med drugimi navedena uporaba na 
jablanah, hruškah, breskvah, krompirju, paradižniku, solati, trti, trsnicah in matičnjakih, ki bodo 
dne 19. 9. 2018 še v skladiščih in na prodajnih mestih v RS, se dovoli najdlje do dne 19. 11. 
2018. 
Uporaba zalog FFS ACTARA 25 WG z etiketo, kjer je med drugimi navedena uporaba na 
jablanah, hruškah, breskvah, krompirju, paradižniku, solati, trti, trsnicah in matičnjakih, ki bodo 
dne 19. 11. 2018 še na zalogi pri uporabnikih v RS, se dovoli najdlje do dne 19. 12. 2018. 
 


