
2. UPORABA   
a) GLAVNE UPORABE 
 
Sredstvo MOSPILAN 20 SG se uporablja kot sistemični dotikalni in želodčni insekticid: 

a) na slivah, jablanah, hruškah, breskvah, nektarinah in marelicah za zatiranje: 
-   listnih uši  (Aphididae ) v 0,025 –0,04 % koncentraciji (2,5 - 4 g na10 L vode); 

      - sadnega listnega duplinarja  (Leucoptera malifoliella), jabol čne grizlice 
(Hoplocampa testudinea), hruševe grizlice ( Hoplocampa brevis) in češpljevih grizlic 
(Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava) v 0,04 % koncentraciji ( 4 g na 10 L vode); 
     -  jabol čnega zavija ča (Cydia pomonella) v 0,04 % koncentaraciji (4 g na 10 L vode) – 
sredstvo na tega škodljivca deluje največ 70%; 
      -  sadnega listnega sitarja ( Phyllonorycter blancardella) v 0,05 % koncentraciji (5 g 
na 10 L vode); 
      -  navadne hruševe bolšice  (Cacopsylla pyri) v 0,05 % koncentraciji (5 g na 10 L 
vode), z dodatkom sredstva na podlagi parafinskega ali ogrščičnega olja v 0,25 % 
koncentraciji; 

b) v krompirju za zatiranje: 
-  koloradskega hroš ča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 0,1 kg/ha (1,0 g na 100 
m2); 
-  sive breskove uši ( Myzus persicae) v odmerku 0,2 kg/ha (2 g na 100 m2) ob porabi 
vode 400 L/ha (4 L na 100 m2); 
      c)  v paradižniku, papriki in jaj čevcih  za zatiranje: 
-  listnih uši  (Aphididae) v odmerku 0,25  kg/ha (2,5 g na 100 m2) ob porabi vode 1000 – 
1700 L/ha (10-17 L na 100 m2); 
-  tobakovega š čitkarja ( Bemisia tabaci) in rastlinjakovega š čitkarja ( Trialeurodes 
vaporariorum) v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha (3,5 - 4  g na 100 m2) ob porabi vode 500 - 
1000 L/ha (5 -10 L na 100 m2); 
    d)  v solati  za zatiranje: 
-  solatne listne uši  (Aphididae ) v odmerku 0,25  kg/ha (2,5 g na 100 m2) ob porabi vode 
1000 L/ha (10 L na 100 m2); 
  e)  v bučah in drugih bu čnicah z neužitno lupino  za zatiranje: 
-  listnih uši  (Aphididae ) v odmerku 0,125 – 0,15  kg/ha (1,25 – 1,5 g na 100 m2) ob porabi 
vode 500 - 600 L/ha (5 - 6 L na 100 m2); 
-  ščitkarjev (Aleyrodidae)  v odmerku 0,20 – 0,25 kg/ha (2 -2,5  g na 100 m2) ob porabi 
vode 500 - 600 L/ha (5 -6 L na 100 m2); 
f)  v kumarah, bu čkah in drugih bu čnicah z užitno lupino  za zatiranje: 
-  listnih uši  (Aphididae ) v odmerku 0,25  kg/ha (2,5 g na 100 m2) ob porabi vode 1000 - 
1700 L/ha (10-17 L na 100 m2); 
-  ščitkarjev (Aleyrodidae)  v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha (3,5 – 0,40  g na 100 m2) ob porabi 
vode 1000 - 1700 L/ha (10 - 17 L na 100 m2); 
g)  v okrasnih rastlinah  za zatiranje: 
-  listnih uši  (Aphididae ) v odmerku 0,25  kg/ha (2,5 g na 100 m2) ob porabi vode 1000  
L/ha (10 L na 100 m2); 
-  tobakovega š čitkarja (Bemisia tabaci) in rastlinjakovega š čitkarja ( Trialeurodes 
vaporariorum) v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha (3,5 - 4  g na 100 m2) ob porabi vode 1000 
L/ha (10 L na 100 m2). 
h) na češnjah za zmanjševanje napada češnjeve muhe ( Rhagoletis cerasi) v 0,0375 % 
koncentraciji oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,375 kg/ha. Tretira se v fenološki 
fazi, ko začnejo češnje dozorevati, pri čemer je potrebno spremljati nalet škodljivca v nasadu 
s pomočjo rumenih plošč ter spremljati napovedi opazovalno-napovedovalne službe za 
varstvo rastlin. Sredstvo je najbolj učinkovito v času odlaganja jajčec, preden se larve zarijejo 
v plod. 
 



FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za gojene rastline, za katere je registrirano.  
 
 
b) MANJŠE UPORABE 
 
Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva MOSPILAN 20 SG  pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni 
bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva MOSPILAN 
20 SG  na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Te uporabe so: 
1. v sadnih, gozdnih in okrasnih drevesnicah na proste m za zatiranje: 

a) listnih uši  (Aphididae)  v 0,025 – 0,04 % koncentraciji (25 - 40 g/100 L vode); 
najvišji odmerek ne sme preseči 0,4 kg sredstva/ha; 
b) sadnega listnega duplinarja ( Leucoptera malifoliella) in grizlic   iz rodu 
Hoplocampa  v 0,04 % koncentraciji (4 g/10 L vode); najvišji odmerek ne sme 
preseči 0,4 kg sredstva/ha; 
c) sadnega listnega sitarja ( Phyllonorycter blancardella) in marmorirane 
smrdljivke ( Halymorpha halys) v 0,05 % koncentraciji (50 g/100 L vode). Najvišji 
odmerek ne sme preseči 0,5 kg sredstva/ha; 
d) navadne hruševe bolšice ( Cacopsylla pyri) v 0,05 % koncentraciji (50 g na 100 
L vode) z dodatkom sredstva na podlagi parafinskega ali ogrščičnega olja v 0,25 % 
koncentraciji. Najvišji odmerek ne sme preseči 0,5 kg sredstva/ha. 
 

OPOZORILA k uporabi v drevesnicah: Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni 
drevesničarji.  V letu tretiranja je potrebno na sadnih sadikah preprečiti nastavek plodov 
oziroma morebitne plodove uničiti. 
 
2.  na slivah, jablanah, hruškah, breskvah, nektarinah,  marelicah, češnjah, paradižniku, 
papriki, jaj čevcih,  solati, kumarah, bu čkah, bu čah ter drugih bu čnicah z užitno in 
neužitno lupino ter okrasnih rastlinah na prostem za zatiranje marmorirane smrdljivke  
(Halymorpha halys):  
a)      na slivah, jablanah, hruškah, breskvah, nektarinah in marelicah v 0,05 % 
koncentraciji (5 g na 10 L vode) oziroma v najvišjem odmerku 0,5 kg/ha; 
b)  v paradižniku, papriki in jaj čevcih  v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha (3,5 - 4  g na 100 
m2) ob porabi vode 500 - 1000 L/ha (5 -10 L na 100 m2); 
c) v solati  v odmerku 0,25  kg/ha (2,5 g na 100 m2) ob porabi vode 1000 L/ha (10 L na 
100 m2); 
d) v bučah in drugih bu čnicah z neužitno lupino  v odmerku 0,20 – 0,25 kg/ha (2 -2,5  
g na 100 m2) ob porabi vode 500 - 600 L/ha (5 -6 L na 100 m2); 
e) v kumarah, bu čkah in drugih bu čnicah z užitno lupino  v odmerku 0,35 – 0,40 
kg/ha (3,5 – 4 g na 100 m2) ob porabi vode 1000 - 1700 L/ha (10 - 17 L na 100 m2); 
f) v okrasnih rastlinah   v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha (3,5 - 4  g na 100 m2) ob porabi 
vode 1000 L/ha (10 L na 100 m2); 
g) na češnjah v največjem dovoljenem odmerku 0,375 kg/ha. 
 
Zoper marmorirano smrdljivko se tretira po napovedih opazovalne-napovedovalne službe za 
varstvo rastlin. 
 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču skupno tretira češnje največ enkrat, 
ostale gojene rastline pa skupno največ dva krat v eni rastni sezoni.  



KARENCA: Karenca za slive, jabolka, hruške, breskve, marelice, nektarine, češnje in krompir 
je 14 dni; za paradižnik, papriko, jajčevce, solato, buče in druge bučnice z neužitno lupino, 
bučke,  kumare ter druge bučnice z užitno lupino je 7 dni. Karenca v drevesnicah je 
zagotovljena z načinom uporabe. 
MEŠANJE: Sredstvo MOSPILAN 20 SG  se lahko meša z večino fitofarmacevtskih sredstev, 
razen  s sredstvi močno alkalne pH reakcije, npr. z bordojsko brozgo. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov acetamiprid so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo MOSPILAN 20 SG se razvrš ča  kot: 
Akut. strup. 4, H302 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo MOSPILAN 20 SG se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 
 Opozorilne besede:       Pozor  
Stavki o nevarnosti:   
H302 
H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P264 
P270 

Po uporabi temeljito umiti roke in obraz. 
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

 

 Previdnostni stavki - odziv: 
P330 
P301+P312 
 
P391 

Izprati usta. 
PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
Prestreči razlito tekočino. 

 

 Previdnostni stavki - shranjevanje: / 
 Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
 P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
 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. 

  SPe 3  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 
20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  

  



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, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem mora delavec  uporabljati primerno 
zaščitno obleko (delovni kombinezon), trpežno obutev, zaščitne (nepremočljive) rokavice, 
zaščito za oči/obraz ter zaščito za dihala.  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane rastline 
posušijo. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej  umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokažemo originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije do 
2 dl vode. Pokliče se zdravnika. Osebi z moteno zavestjo se ne daje piti ničesar, niti se ji ne 
sme  izzivati bruhanja.  
Stik s kožo: Odstrani se  kontaminirano obleko in obutev, kožo  se temeljito umije z vodo in 
milom.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere  s čisto mlačno  
vodo. Če draženje oči ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi. 
Navodilo zdravniku:  Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V 
primeru zaužitja naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g/kg telesne teže) razredčeno z 
vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje 
želodca. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 


