
2. UPORABA 

 
Sredstvo CARAMBA se uporablja kot sistemični fungicid, ki deluje preventivno in kurativno, ter se 
uporablja:  

- v ozimni in jari pšenici za zatiranje rje (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb s pšenično 

listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) in fuzariozami (Fusarium spp.), v odmerku 
1,5 L/ha; Fuzarium se zatira v razvojnih fazah od začetka do konca cvetenja (BBCH 61-69), 
ostale bolezni pa v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59); 
- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei), v odmerku 1,5 
L/ha, v razvojni fazi od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59); 
- v ozimni rži za zatiranje ržene rje (Puccinia dispersa) v odmerku 1,5 L/ha, v razvojni fazi od 
začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59); 
- v tritikali za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella 

graminicola), v odmerku 1,5 L/ha, v razvojni fazi od začetka razraščanja do konca klasenja 
(BBCH 30-59); 
- v oljni ogrščici za zmanjševanje okužb s suho trohnobo zelja (Leptosphaeria maculans) v 
odmerku 1,2 L/ha. Tretira se v času od začetka rasti do začetka cvetenja posevka. Prvič se  
tretira v jeseni ob pojavu bolezni, spomladi pa se po potrebi tretiranje ponovi.  
 
OPOZORILA:  S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi. 
Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni.  Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni 
uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 
 
ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA: Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka 
odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov (prepogoste uporabe 
pripravka, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe pripravkov z enakim načinom 
delovanja). Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi.  
Z namenom preprečiti pojav odpornosti, se pripravek CARAMBA uporablja zgolj preventivno. 
Na isti površini se sme pripravek CARAMBA in pripravke na osnovi aktivnih snovi z enakim 
načinom delovanja uporabiti največ dvakrat v eni rastni sezoni. V primerih, ko je za zatiranje 
bolezni žit ali ogrščice potrebno izvesti več tretiranj letno, se uporabi pripravke z drugačnimi 
načini delovanja. 
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih in na predpisan način, ni 
fitotoksično. Številne gojene rastline so občutljive na sredstvo CARAMBA, zato je potrebno 
preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na zelene dele sosednjih rastlin. 
KARENCA: Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimna rž in tritikala 35 dni, oljna 
ogrščica 56 dni. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov metkonazol za pšenico, ječmen, rž, tritikalo ter seme oljne ogrščice so v 
skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CARAMBA se razvršča in označi kot: 
 
Xn  Zdravju škodljivo. Nevarno za razmnoževanje kat. 3. 
N  Okolju nevarno. 
R63  Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. 
R36 
R37               

 Draži oči. 
 Draži dihala. 

R38  Draži kožo. 
R43  Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R65  Zdravju škodljivo: Lahko povzroči poškodbe pljuč. 
R66  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 



R50/53   Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 
vodno okolje. 

S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S26  Če pride v oči, takoj itzprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za obraz/oči.  
S62  Po zaužitju ne izzivati bruhanja; takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati 

embalažo ali etiketo. 
S60  Pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
 
Proizvajalec 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. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 20 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. in  2. reda.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju rezervoarja in pri stiku s tretiranimi rastlinami je potrebno nositi zaščitne rokavice. Med 
tretiranjem z  traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom rastlin, ki so nizko nad tlemi, je potrebno nositi 
primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in masivno (odporno) obutev.  
 
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. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti 
z vodo in milom.  
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. 
V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar 
piti, niti se ne izziva bruhanja. Pokliče se zdravnika. 
Zdravniška pomoč: V primeru zaužitja večje količine pripravka (1 ml/kg ali več) je v prvih urah 
indicirano izpiranje želodca. Prisebni osebi se daje aktivno oglje in salinično odvajalo. Zagotoviti in 
vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega 
antidota ni.  
 


