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4. UPORABA:  CHESS 50 WG je sistemični insekticid, ki se uporablja: 
 

a) na breskvah in okrasnih rastlinah za zatiranje sive breskove uši (Myzus persicae) v 0,02 
% koncentraciji (20g/100 L vode);  

b) na krompirju za zatiranje sive breskove uši (Myzus persicae) v odmerku 0,4 kg/ha (4g na 
100 m2); 

c) na hmelju za zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon humuli) v 0,02 % koncentraciji (20 
g/100 L vode) oziroma v največjem dovoljenem odmerku 800 g/ha;  

d) na vrtninah (solata, paradižnik, paprika, jajčevci, zelje, kumare, melone)  za zatiranje 
rastlinjakove ščitaste uši (Trialeurodes vaporariorum) v rastlinjakih in na prostem  v 0,04 
- 0,06 % koncentraciji (40-60 g/100 L vode oz. 4-6 g/100 m2); 

e) na vrtninah  (solata, paradižnik, paprika, jajčevci, zelje, kumare, melone) za zatiranje 
kumarne uši (Aphis gossypii) v 0,02 % koncentraciji (20 g/100 L vode oz. 2 g/100 m2); 

f) f) na ozimni in jari oljni ogrščici ter oljni repici za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) 
najpozneje do fenološke faze, ko so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti še vedno zaprti (‘rumen brst’) 
(BBCH59) v odmerku 0,15 kg/ha (1,5 g/100 m2), pri porabi vode 150-400 L/ha (1,5-4 L vode na 100 
m2), največ enkrat v eni rastni dobi. Tretiranje se opravi, ko je presežen gospodarski prag škode 
škodljivca. 

 
OPOZORILA: Ne smemo tretirati pri visokih temperaturah, po mokrem listju ali pred dežjem. 
Sredstvo lahko uporabimo na istem zemljišču največ trikrat v eni rastni dobi, v oljni ogrščici in oljni 
repici pa največ en krat. 
 
FITOTOKSIČNOST: Pripravek, uporabljen v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo 
poškodoval gojene rastline. Pri občutljivih vrstah rastlin ali pri novih sortah priporočamo , da se 
preveri občutljivost za sredstvo.  
 
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z običajnimi fungicidi in insekticidi nevtralne reakcije.  
 
5. NEVARNOST:  Sredstvo Chess 50 WG se razvršča med nevarne pripravke z oznako: 
 
Xn Zdravju škodljivo. Rakotvorno 3. sk.  
R40 Možen rakotvoren učinek. 
R52/53  škodljivo za vodne organizme/lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 
S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. 
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje. 
S61  Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
SPe8:                Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin  med 

cvetenjem/ Ne tretirati v času paše čebel / Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela / 
Odstraniti plevel pred cvetenjem. 

 
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 treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da 
se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov v breskvah je treba 
upoštevati netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite 
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vodnih organizmov v hmelju je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega 
voda  1. in 2. reda.  Zaradi zaščite vodnih organizmov pri ostalih uporabah je treba upoštevati netretiran 
varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m  tlorisne širine od meje brega voda 2. 
reda. 
 
6. KARENCA:  

- 3 dni za paradižnik, paprika, jajčevce, melone in kumare 
- 7 dni za solato 
- 10 dni za zelje 
- 21 dni za krompir in hmelj 
- 28 dni za breskve 
- za oljno ogrščico in oljno repico je zagotovljena s časom uporabe.  


