
 

 

 

 

 

 

 

    OBVESTILO in NAROČILNICA za insekticid »ASSET FIVE« 

po Dovoljenju za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin št. U34330-8/2020/5 z dnem 9.6.2020 

Z dnem 15.6.2020 se za obdobje 120 dni (do 14.10.2020) dovolita promet ter omejena in nadzorovana uporaba 
fitofarmacevtskega sredstva (FFS) ASSET FIVE  (piretrini 46,5 g/L (5% w/w)), Copyr s.p.a., Italija. 

FFS ASSET FIVE smejo v Republiki Sloveniji uporabljati poklicni pridelovalci, ki imajo nasade napade s škodljivimi organizmi, 
in imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine. 
FFS se prodaja neposredno, samo znanim kupcem in ne sme biti v prosti prodaji. FFS se lahko proda na zahtevo 
pridelovalcev (PRILOŽENA naročilnica). 
 
UPORABA: Sredstvo Asset five se uporablja na/v: 
a) pečkatih sadnih vrstah (jablane, hruške, ipd.) za 
zatiranje listnih uši (Aphididae), orientalske sadne muhe 
(Bactrocera dorsalis) in marmorirane smrdljivke 
(Halyomorpha halys)  v odmerku 0,96 L v 1500 L vode na 
ha oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času prisotnosti 
škodljivih žuželk.   
b) koščičastih sadnih vrstah (breskve, nektarine, slive, 
češnje, marelice, ipd.) za zatiranje listnih uši (Aphididae), 
plodove vinske mušice  (Drosophila suzukii), orientalske 
sadne muhe (Bactrocera dorsalis) in marmorirane 
smrdljivke (Halyomorpha halys)   v odmerku 0,96 L v 
1500 L vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času 
prisotnosti škodljivih žuželk.    
c) jagodah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, 
za zatiranje resarjev (Thrips sp.) in plodove vinske 
mušice  (Drosophila suzukii) v odmerku 0,64 L v 1000 L 
vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času 
prisotnosti škodljivih žuželk.   
č) rozgastem in drugem drobnem sadju ter jagodičevju  
(maline, borovnice, robide, črni ribez, aronija, ipd.), 
gojenih na prostem, za zatiranje plodove vinske mušice  
(Drosophila suzukii) in marmorirane smrdljivke 
(Halyomorpha halys) v odmerku 0,51 L v 800 L vode na 
ha oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času prisotnosti 
škodljivih žuželk.  
d) agrumih (pomaranče, limone, mandarine, ipd.) za 
zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja 
(Trialeurodes vaporariorum), orientalske sadne muhe 
(Bactrocera dorsalis) in marmorirane smrdljivke 
(Halyomorpha halys) v odmerku 0,96 L v 1500 L vode na 
ha oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času prisotnosti 
škodljivih žuželk.    
e) aktinidiji, kakiju in smokvi za zatiranje marmorirane 
smrdljivke (Halyomorpha halys) v odmerku 0,96 L v 1500 
L vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času 
prisotnosti škodljivih žuželk.    
f) leski za zatiranje marmorirane smrdljivke 
(Halyomorpha halys) v odmerku 0,96 L v 1500 L vode na 
ha oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času prisotnosti 
škodljivih žuželk.    

g) solatnicah in svežih zeliščih, gojenih na prostem in v 
zaščitenih prostorih, za zatiranje listnih uši (Aphididae) v 
odmerku 0,45L v 800 L vode na ha oziroma v 0,064 % 
koncentraciji, v času prisotnosti škodljivih žuželk.   
h) listnatih vrtninah za rezanje (solata berivka, rukola, 
zimska in vodna kreša, gorjušica, ipd.), špinači za listje in 
podobno (špinača, blitva, portulak), gojenih na prostem 
in v zaščitenih prostorih, za zatiranje listnih uši 
(Aphididae) v odmerku 0,51 L v 800 L vode na ha oziroma 
v 0,064 % koncentraciji v času prisotnosti škodljivih 
žuželk.   
i) sadikah vrtnin, gojenih na prostem in v zaščitenih 
prostorih, za zatiranje listnih uši (Aphididae) in resarjev 
(Thrips sp.) v odmerku  6,4 ml v 10 L vode na 100 m2 

oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času prisotnosti 
škodljivih žuželk.   
j) špargljih za zatiranje špargljevke (Crioceris asparagi ter 
Crioceris duodecinpunctata) in listnih uši (Aphididae) v 
odmerku 0,51 L v 800 L vode na ha oziroma v  0,064 % 
koncentraciji, v času po spravilu pridelka, ob prisotnosti 
škodljivih žuželk.   
k) krompirju za zatiranje koloradskega hrošča 
(Leptinotarsa decemlineata) v odmerku  0,38 L v 600 L 
vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času 
prisotnosti škodljivih žuželk.   
l) korenju za zatiranje listnih uši (Aphididae) in resarjev 
(Thrips sp.) v odmerku 0,38 L v 600 L vode na ha oziroma 
0,064 % koncentraciji, v času prisotnosti škodljivih žuželk.   
m) paradižniku in jajčevcih,  gojenih na prostem in v 
zaščitenih prostorih, za zatiranje orientalske sadne muhe 
(Bactrocera dorsalis) v odmerku 0,77 L v 1200 L vode na 
ha oziroma v 0,064 % koncentraciji, v času prisotnosti 
škodljivih žuželk.   
n) okrasnih in gozdnih drevesnicah za zatiranje 
marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v odmerku  
0,64 L v 1000 L vode na ha oziroma v 0,064 % 
koncentraciji, v času prisotnosti škodljivih žuželk. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni dobi. Tretiranje se ponovi 7 dni po 
predhodnem.  
S sredstvom se tretira zvečer, oziroma v najhladnejših urah dneva.  
Priporočeni pH škropilne brozge je 5 do 6. Škropilno brozgo je zato treba po potrebi zakisati z dodatkom citronske kisline 
(ekološka vzgoja) ali Pekacid.  
Za dosego dobre omočenosti rastlin je obvezno dodajanje močil škropilni brozgi (npr. Wetcit v 0,3% koncentraciji).  
 
Karenca: 
Karenca za agrume, listnate vrtnine za rezanje, solatnice, sveža zelišča, krompir, korenje, paradižnik, jajčevce, za jagode, 
rozgasto in drugo drobno sadje ter jagodičevje je 3 dni; za koščičaste in pečkate sadne vrste je 7 dni; za aktinidijo, kaki, 
smokve, lesko, šparglje, sadike vrtnin je zagotovljena s časom uporabe. Za okrasne in gozdne drevesnice karenca ni 
potrebna. 
 
Fitotoksičnost: 
Proizvajalec jamči, da sredstvo ob predvideni uporabi ni fitotoksično. 
 
Mešanje: 
Ne meša se s sredstvi alkalne pH reakcije (npr. bordojsko brozgo). Glede mešanja z drugimi sredstvi se posvetujte z 
zastopnikom. 
UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov 

tako, da se upošteva predpise s področja varstva vode. 

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, 

med škropljenjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom ter med škropljenjem z ročno/oprtno škropilnico za ciljne 

površine, ki so visoko nad tlemi, se priporoča uporaba primerne zaščitne obleke (delovni kombinezon), zaščitnih rokavic in 

obutve. Pri stiku s tretiranimi rastlinami se priporoča, da delavec uporablja primerno delovno obleko (majica z dolgimi 

rokavi, dolge hlače). 

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši. 

ZNAKI ZASTRUPITVE: Draženje dihal; draženje kože (rdečica, srbečica); rdečica, solzenje, bolečine v očeh; lahko povzroča 

slabost, bruhanje in drisko ter bolečine v trebuhu. 

 

POGOJI ZA PROMET 
Mesto in način prodaje 
FFS se prodaja neposredno, samo znanim kupcem in ne sme biti v prosti prodaji. FFS se lahko proda na zahtevo 
pridelovalcev. Zastopnik za navedeno FFS mora ob prodaji navedenega FFS vsakega kupca pisno seznaniti z vsemi pogoji 
uporabe, ki so navedeni v izreku tega dovoljenja. 
Evidenca  
Zastopnik za FFS mora voditi evidenco, ki vsebuje podatek o kupcu FFS  (ime, natančen naslov, številko potrdila o pridobitvi 
znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani posamičnemu kupcu. Zastopnik za FFS lahko 
evidenco iz prejšnjega odstavka uporabi zgolj in samo za namen poročanja Upravi  RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin. 
Uporabniki FFS, ki bodo uporabili FFS ASSET FIVE, morajo o uporabi zgoraj navedenega FFS voditi evidenco, v kateri 
navedejo: lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, čas uporabe, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko 
količino uporabljene vode, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom škodljivih organizmov v 
tretiranih nasadih. Uporabniki FFS morajo evidenco o uporabi FFS poslati zastopniku najpozneje v roku 30 dni po izteku 
veljavnosti tega dovoljenja. 
Vpliv FFS  
Uporabniki FFS morajo opazovati tretirano površino glede vplivov in tveganj za okolje ter o ugotovitvah obvestiti 
opazovalno-napovedovalno službo za varstvo rastlin. 
 



 

 

Dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS ASSET FIVE, pridelovalcev iz 4. točke tega izreka se izda za 120 dni in velja od 
15.6.2020 do 14.10.2020. 
 

NAROČILNICA za ASSET FIVE (obvezen je vnos vseh zahtevanih podatkov) 

Ime in priimek  
ali 
Naziv pravne osebe: 

 

Popoln naslov: 
 
 

Davčna številka: 
 
ID štev.:  SI _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Davčni zavezanec: 
 

DA                          NE            ….ustrezno označi 

MID sadovnjaka,  
v katerem bo sredstvo 
uporabljeno: 

 

Ime in priimek 
Odgovorne osebe  za 
FFS:  

 
 

Štev. potrdila o znanju iz 
fitomedicine: 

_ _ _ _ _ _   Potrdilo velja do: 

Količina sredstva: 750 ml (kom)  

Ime in priimek 
naročnika: 

            
  

Telefonski kontakt 
naročnika: 

 
 

Kupec jamči za točnost svojih podatkov! 

pakiranje  PC v EUR/kos MPC v EUR/kos vklj. DDV 

12 x 0,75 L 58,50 64,06 

 

Pariteta: skladišče METROB d.o.o., Kidričeva cesta 38, 3000 Celje 
Plačilo: po predračunu 
 

Pogoji prodaje 
Za veljavno naročilo šteje prejem izpolnjene Naročilnice z vsemi zahtevanimi podatki, za izdajo blaga pa prejem plačila. 
Naročilnice sprejemamo faksimilno (03 7806 341) ali skenirano (komerciala@metrob.si). 
 

Za prodajo METROB d.o.o. 
 
Karmen Povše-Korez 
 

T: 03 7806 335 
F: 03 7806 341 
M: 031 656 938 
E: karmen.povse@metrob.si 
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