
DOTIKALNI IN ŽELODČNI INSEKTICID 

 

NAČIN DELOVANJA

Sredstvo FASTHRIN 10 EC je dotikalni in želodčni insekticid za zatiranje ličink in odraslih oblik žuželk.

AKTIVNA SNOV: alfa-cipermetrin  10%

FORMULACIJA: koncentrat za emulzijo (EC)
 
UPORABA NA: navadna pšenica; navadni ječmen; navadni oves; oljna ogrščica; rž; tritikala

UPORABA PROTI: repičar (Meligethes aeneus ); repični bolhač (Psylliodes chrysocephala); velika žitna ali 
ovsova uš (Sitobion avenae)

KARENCA: Karenca je 42 dni za žita in 49 dni za oljno ogrščico.

PAKIRANJE: 200 mL, 1L

OLJNA OGRŠČICA

UPORABA PROTI: za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) 
ODMEREK: 0,1 L/ha ob porabi 200 do 500 L vode na ha
KARENCA: 49 dni
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FASTHRIN 10 EC
 

>> v oljni ogrščici za delno zmanjševanje populacije repičarja (Meligethes aeneus) v odmerku 0,1 L/ha ob 
porabi 200 do 500 L vode na ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi, ko so prisotni cvetni brsti še vedno 
obdani z listi (BBCH 50), do razvojne faze, ko so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti so še vedno zaprti – rumeni 
brst (BBCH 59) Za zatiranje repičarja sta na istem zemljišču dovoljeni največ dve tretiranji v eni rastni dobi v 
razmaku 7 dni, če je presežen prag škodljivosti.
 
>> v oljni ogrščici za delno zmanjševanje populacije repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) v odmerku 
0,1 L/ha ob porabi 200 do 500 L vode na ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi, ko je prvi list razvit (BBCH 11), 
do razvojne faze, ko je pet listov razvitih (BBCH 15). Za zatiranje repičnega bolhača je na istem zemljišču 
dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni dobi.



ŽITA 

UPORABA PROTI: velika žitna ali ovsova uš (Sitobion avenae)  
ODMEREK: 0,1 - 0,15 L/ha ob porabi 200 do 500 L vode na ha
KARENCA: 42 dni
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>> v pšenici, ječmenu, rži, tritikali in ovsu za zatiranje velike žitne uši (Sitobion avenae) na listih odmerku 
0,1 L/ha ob porabi 200 do 500 L vode na ha. S sredstvom se tretira, ko je presežen prag gospodarske škode 
oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe, v razvojni fazi od vznika do razvojne faze, 
ko je 9 ali več listov razvitih (BBCH 09-19). Dovoljeno je največ eno tretiranje v rastni dobi. 

>> v pšenici, ječmenu, rži, tritikali in ovsu za zmanjševanje populacije velike žitne uši (Sitobion avenae) na 
klasu odmerku 0,15 L/ha ob porabi 200 do 500 L vode na ha. S sredstvom se tretira, ko je presežen prag 
gospodarske škode oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe, v razvojni fazi od začetka 
cvetenja do razvojne faze srednje mlečne zrelosti (BBCH 61-75). Dovoljeno je največ eno tretiranje v rastni dobi.

Fasthrin ima dobro začetno in dolgo rezidualno delovanje. Padavine ga ne izperejo. Voščenih listnih prevlek se 
dobro oprime.

OPOZORILA

Skupno sta na istem zemljišču v posevku oljne ogrščice in žit dovoljeni največ dve tretiranji v eni rastni dobi. 
Pri tretiranju je treba preprečiti zanašanje škropilne brozge na sosednje posevke. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA

Sredstvo FASTHRIN 10 EC vsebuje aktivno snov alfacipermetrin, ki pripada insekticidni skupini piretroidov. Če 
se insekticidi z enakim načinom delovanja v daljšem časovnem obdobju večkrat zaporedoma uporabljajo na isti 
površini, lahko bolj odporni sevi škodljivih organizmov preživijo in postanejo prevladujoči. 
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