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IN
S INSEKTICID - sredstvo za zatiranje 

rastlinskih škodljivcev na trti za pridelavo 
vinskega in namiznega grozdja ter jablanah, 

formulirano v obliki koncentrirane 
suspenzije (SC).

»Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti!« 
»Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi 

znanj iz fitomedicine.«
»Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.«

Varovanje okolja: 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. Pri tretiranju je 
potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, 
da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom ne smemo tretirati v 
območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. 
reda.

Znaki zastrupitve: do sedaj znaki zastrupitve pri ljudeh niso znani. 

Prva pomoč: 
Splošni ukrepi: prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma dobro prezračen prostor in ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Takoj 
pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo. 
Stik s kožo: slečemo kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijemo z vodo in 
milom. Posvetujemo se z zdravnikom. Pred ponovno uporabo obleko operemo. 
Stik z očmi: s palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči temeljito speremo s čisto 
vodo. V primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom. 
Vdihavanje: ravnamo se po splošnih ukrepih. 
Zaužitje: usta izperemo z vodo. Bruhanja ne izzivamo. Poklicati je potrebno zdravnika. 
Prizadeta oseba naj popije do 2 dl vode. Nezavestni osebi ne smemo dati  ničesar piti, 
niti izzivati bruhanja.
Navodilo zdravniku: zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. 
Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.

Način delovanja: RUNNER® 240 SC je insekticid s hormonskim delovanjem, ki pospešuje 
preobrazbo ličink škodljivih metuljev. Ima ovicidno in še posebej izrazito larvicidno 
delovanje ter tudi translaminarno delovanje, torej deluje tudi na ličinke, ki so se že delno 
zavrtale v rastlinsko tkivo. Deluje tako, da s simuliranjem hormona ekdizona inducira 
prerano levitev, ki je za ličinko letalna. Učinkovati prične že po nekaj urah, pomembno pa 
je to, da takrat ličinke prenehajo delati škodo, smrt pa nastopi v nekaj dneh.

Navodilo za uporaba: RUNNER® 240 SC uporabljamo: 

• na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje križastega grozdnega 
sukača (Lobesia botrana) in pasastega grozdnega sukača (Eupoecillia ambiguella) v 
0,03 % koncentraciji (3 ml/10 L vode) oziroma v odmerku 0,3 L/ha pri porabi vode 
1.000 L/ha;

• na jablanah za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), sadnega zavijača 
(Adoxophyes orana) in sadnega listnega duplinarja (Leucoptera malifoliella) v 0,03 % 
koncentraciji (3 ml/10 L vode) oziroma v odmerku 0,45 L/ha (4,5 ml/100 m2 ) pri porabi 
vode  500 litrov na višinski meter krošnje na hektar.

Čas tretiranja je začetek izleganja gosenic iz jajčec.

Opozorila: priporoča se, da se sredstvo na istem zemljišču zaradi razvoja navzkrižne 
rezistence uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni. Primernost sredstva za uporabo v 
integrirani pridelavi: pred uporabo sredstva je potrebno preveriti njegovo razvrstitev v 
tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo za posamezno kulturo.

Fitotoksičnost: sredstvo ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah (ni fitotoksično), če ga 
uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje (kompatibilnost): sredstvo se lahko  meša z večino fungicidov, insekticidov in 
foliarnih gnojil. Ne smemo ga mešati s sredstvi, ki imajo močno alkalno reakcijo, npr. 
bakreno apneno brozgo.

Priprava sredstva za uporabo: odmerjeno količino sredstva vlijemo v vsaj 10-krat večjo 
količino čiste vode, dobro premešamo in šele nato vlijemo tako pripravljeno sredstvo v 
rezervoar škropilnice napolnjen s polovico potrebne količine vode. Nato dolijemo vodo, 
ob stalnem mešanju do potrebne količine. 

Karenca: 14 dni za jablane in vinsko trto.

Varstvo pri delu: pri delu s sredstvom moramo upoštevati osnovne varnostne ukrepe, 
ki veljajo za delo s sredstvi za varstvo rastlin. Pri delu nosimo delovno haljo, gumijaste 
rokavice, zaščitna očala in respirator. Med delom ne smemo jesti, piti in ne  kaditi. 
V primeru kontaminacije in/ali slabega počutja prekinemo z delom in ukrepamo po 
navodilu prve pomoči. Po delu se temeljito umijemo z vodo in milom. Speremo tudi 
napravo za škropljenje. 
 
Pogoji skladiščenja: sredstvo shranjujemo v originalno zaprti embalaži, v suhem, 
hladnem in zračnem prostoru, ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom. 

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: v primeru nesreče najprej 
pokličemo center za obveščanje 112. V primeru nesreče pri prevozu takoj ugasnemo 
motor vozila, zavarujemo mesto nesreče in preprečimo nastajanje nadaljnje škode.
Uporabimo delovno haljo, gumijaste rokavice, zaščitna očala in respirator. Ponesrečenim 
osebam nudimo prvo pomoč in takoj pokličemo zdravnika. Sicer ukrepamo kot v zaprtem 
prostoru. V zaprtem prostoru po razlitem sredstvu potresemo inertni material (žaganje, 
pesek, zemljo) in ga skupaj s poškodovano embalažo zberemo v posebej označeno večjo 
posodo, da gre na uničenje. Pri večjih razlitjih napravimo nasipe, da sredstvo ne odteka. 
Tla in ostale kontaminirane predmete očistimo z vodo in detergentom. Pazimo, da razlito 
sredstvo ali voda za čiščenje ne pride v kanale ali vodne vire. Če pride do požara gasimo 
s prahom, peno, ogljikovim dioksidom, razpršeno vodo ali vodno meglico. Pazimo, da ne 
pride do onesnaževanja vodotokov in odtočnih kanalov.

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: uporabnik mora oddati prazno 
embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, 
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z 
okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko 
odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo 
oddamo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je 
zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot 
z nevarnim odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji!

Splošne opombe: proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v izvirno zaprti 
embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi 
nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.

RUNNER® 240 SC je sredstvo za varstvo rastlin – insekticid za 
zatiranje rastlinskih škodljivcev na trti za pridelavo vinskega in 

namiznega grozdja ter jablanah.

Vsebuje: 
metoksifenozid … 240 g/L (22,43 % w/w)

CAS št.: 161050-58-4

Renex 30 (CAS št.: 24938-91-8) ……. 0,1 %

Proxel GLX (CAS št.: 2634-33-5) …. 0,15 % 

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko 
povzroči alergijski odziv.      

Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega 
izdelka. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/
zaščito za obraz. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Odstraniti 
vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov in odpadne embalaže.

Imetnik registracije in proizvajalec: Dow AgroSciences V.m.b.H., 
Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1, 1010 Dunaj, Avstrija.

Pooblaščeni zastopnik in distributer: KARSIA, Dutovlje,d.o.o., 
Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Slovenija, 
tel.: ++386-8-387-89-31, 
www.karsia.si. Vsebina: 1 L
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Številka odločbe: MKGP, UVHVVR št.: 327-02-194/2003/27 z dne 
20.10.2008, z vsemi spremembami. 

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

Rok uporabe: dve leti od datuma proizvodnje.
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