
2. UPORABA:  
 
Sredstvo TUBERITE N se uporablja za preprečevanja klitja uskladiščenega jedilnega krompirja 
čez zimo in pomlad ter preprečuje izgubo teže gomoljev in poslabšanje kakovosti gomoljev.  
 
Sredstvo se uporablja v času, ko se krompir uskladišči, na suhih krompirjevih gomoljih in preden se 
pojavijo prvi znaki kaljenja. V primeru kaljenja je treba kalčke odstraniti in gomolje šele nato posuti s 
sredstvom. Krompirja, ki je namenjen za ozimnico in se ga namerava porabiti v enem do dveh 
mesecih, se ne tretira. 
 

Sredstvo se uporablja v odmerku  100 g pripravka na 100 kg krompirja. Na površino, kjer se bo 
uskladiščil krompir, se položi papir ali tkanino in se jo potrosi s sredstvom. Nato se nasuje krompir in 
nato vsako naslednjo  5-10 cm debelo plast krompirja enakomerno potrosi s sredstvom. Vrhnjo plast 
krompirja se spet pokrije s papirjem. Pri shranjevanju v vreče je postopek podoben - na vsako plast 
krompirja se potrosi sredstvo.  
 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni namenjeno tretiranju semenskega krompirja, prav tako se ne sme 
shranjevati semenskega krompirja ali drugih vrst semena v skladiščih, v katerih je bilo predhodno 
uporabljeno sredstvo TUBERITE N. 
KARENCA: 42 dni za krompir 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov klorprofam za krompir je v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo TUBERITE N  se razvršča in označi kot: 
 

Xn      Zdravju škodljivo. Rakot. sk. 3. 
R40 Možen rakotvoren učinek. 
R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 
okolje. 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 
S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. 
S38 Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo. 
S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati 
etiketo. 
 
Dodatni stavki: 

SP 1     S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
 
Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na 
etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma 
zastopnik 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 oziroma zastopnik 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 varstva voda.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s sredstvom je treba uporabljati zaščitne rokavice, delovni 
kombinezon in zaščitno masko s filtrom FFP3. Pri rokovanju s tretiranim krompirjem je treba 
uporabljati zaščitne rokavice in delovni kombinezon. 
 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za delavca ni potrebna. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro 
zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo pripravka. 
Stik s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in 
milom.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. Če 
draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije 2 do 3 dl 
vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne izziva bruhanja. Poklicati je 
treba  zdravnika. 
Zdravniška pomoč: V primeru zaužitja pripravka naj  prizadeta 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. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje 
je simptomatsko. Specifičnega antidota ni.  
 


