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4. UPORABA:  AMID THIN W se uporablja za redčenje plodičev jablane v času 1 tedna od konca 
cvetenja, to je v obdobju, ko dosežejo plodiči v povprečju debelino 4 – 6 mm. Glede na sorto se 
uporablja v naslednjih odmerkih: 
- Zlati Delišes, Rdeči Delišes in Elstar v 0,05 – 0,07 % koncentraciji oziroma v odmerku 500 – 700 
g/ha; 
- Jonagold, Summerred, Gala, Idared, in Jonatan v 0,03 – 0,05 % koncentraciji oziroma v odmerku 
300 – 500 g/ha; 
 
OPOZORILA:  Optimalna temperatura zraka za uporabo pripravka v času redčenja je okoli 15 – 
20°C in relativna zračna vlaga nad 70 %. Priporoča se škropljenje z večjo količino vode, to je 1000 
l/ha, pri tem se uporabi predpisan odmerek v koncentraciji. Pri uporabi manjše količine vode se 
uporabi predpisane odmerke v g/ha 
 
Višje predpisane odmerke se uporabi pri dobrem nastavku iste sorte.  
Sadjar se o odmerku odloča glede na nastavek (število cvetnih brstov). Pri slabšem nastavku se 
uporabi spodnji predpisan odmerek/koncentracijo za določeno sorto, pri dobrem/močnem nastavku 
pa se uporabi zgornji predpisan odmerek/koncentracijo za določeno sorto. 
 
V primeru nekajdnevnega oblačnega vremena ob koncu cvetenja in teden kasneje ali ob slabi 
oplodnji oziroma šibkem nastavku plodičev se pri uporabi zmanjša predpisan hektarski odmerek na 
polovico. Tudi v sadovnjakih, mlajših od 4 let, se uporabi polovičen hektarski odmerek. Pri mladih 
drevesih s slabim nastavkom se uporabi polovico spodnjega predpisanega odmerka/koncentracije za 
določeno sorto, pri močnem nastavku pa ½ zgornjega predpisanega odmerka/koncentracije za 
določeno sorto. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo  ni fitotoksično za gojene rastline, če se ga uporabi v skladu s 
predpisanim navodilom za uporabo. 
 
MEŠANJE: AMID THIN W se ne uporablja skupaj z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ampak 
vedno sam. Uporaba močil se odsvetuje. 
 
5. STRUPENOST: AMID THIN W se razvršča med nevarne pripravke, kot: 
 Xi  Dražilno. 
 
 R36  Draži oči. 
 
 S2  Hraniti izven dosega otrok. 
 S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
 S36/37/39 Nositi primerno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
 S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.   
  
 
Škodljiv je za vodne organizme. Pri uporabi pripravka se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, 
jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da se škropi najmanj 20 m od njih. 
 
Proizvajalec je dolžan nevarnost sredstva vidno označiti na embalaži in v navodilu. 
 
6. KARENCA: Karenca za jabolka je zagotovljena s časom uporabe. 
 


