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2. UPORABA:  
 
FFS CHORUS 50 WG je sistemični in kontaktni fungicid, ki se uporablja: 
- na jablanah, hruškah in kutinah za zatiranje škrlupa (Venturia spp.) v odmerku 0,45 kg/ha (4,5 g na 100 
m2) največ 3 krat v eni rastni dobi, v časovnem razmiku 8-12 dni. Tretira se v razvojni fazi od mišjega očesa 
do konca razvoja plodov (po BBCH od 10 do 79). 
- na breskvah, nektarinah, slivah in marelicah za zatiranje cvetnih monilij (Monilinia spp.) v odmerku 
0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) največ 2 krat v eni rastni dobi. Prvič se tretira ob začetku cvetenja, ko je odprtih 10 
% cvetov (BBCH 62). Drugič se tretira, ko začnejo odpadati prvi venčni listi (BBCH67) oziroma pred 
napovedanim dežjem. 
- na breskvah, nektarinah, slivah in marelicah za zmanjševanje okužb s sadnimi monilijami (Monilinia 

spp.) v odmerku 0,6 kg/ha (6 g na 100 m2) največ 2 krat v eni rastni dobi. Prvič se tretira tri do štiri tedne pred 
obiranjem, drugič pa en teden pred obiranjem. 
 
OPOZORILA: Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride 
zaradi več dejavnikov, kot sta npr. uporaba neustreznih odmerkov, prepogosta uporaba pripravkov z enakim 
načinom delovanja. Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekajletni uporabi. Sredstvo 
CHORUS 50 WG bo delovalo učinkovito, če bo uporabljeno v skladu z navodilom. 
 
FITOTOKSIČNOST:  Če se FFS uporablja v predpisanem odmerku in skladu z navodili za uporabo, ni 
fitotoksično. 
KARENCA: Karenca  za  jablane, hruške in kutine 21 dni, breskve, nektarine, marelice in slive 7 dni. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih  
za aktivno snov ciprodinil  za jabolka, hruške, kutine, breskve, nektarine, marelice in slive so v skladu s 
predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo CHORUS 50 WG se označi in razvrsti kot: 
 
N           Okolju nevarno. 
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. 

S20/21 Med uporabo ne jesti ne piti in kaditi. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za obraz/oči. 

S61          Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
         Vsebuje ciprodinil, lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za 
nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, 
odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo 
po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti pristojni organ. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, 
da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne 
širine od meja brega voda 1.  in 2. reda. 
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MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej  umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v 
dobro prezračen prostor, se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom in vročino. 
Pokliče se zdravnika in se mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije 2 dl vode. Pokliče se 
zdravnika. Osebi z moteno zavestjo se ne daje piti ničesar, niti se mu ne izziva bruhanja.  
Pri stiku s kožo: Odstrani se  kontaminirano obleko in obutev, kožo  se temeljito umije z vodo in milom.  
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere  s čisto  vodo. Če draženje 
oči ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi. 
Navodilo zdravniku:  Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 
 
4. PROMET: 

 
EMBALAŽA: Dajanje FFS v promet je dovoljeno za namene, določene v tej odločbi, v originalni embalaži, s 
predpisano etiketo in navodilom za uporabo.  
MESTO IN NAČIN PRODAJE: FFS se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s FFS. Ob nakupu 
tega sredstva mora kupec  predložiti potrdilo o znanju iz fitomedicine. Proizvajalec oziroma zastopnik na 
etiketi navede: »Sredstvo se sme prodajati samo ob  predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.«. 
OBVEŠČANJE: Nosilec odločbe o registraciji mora najmanj enkrat letno obveščati naslovni upravni organ o 
vseh spremembah in novih spoznanjih, ki izhajajo iz FFS. 
VELJAVNOST REGISTRACIJE: Registracija velja do 20.04.2020 pod pogoji, ki so določeni v izreku te 
odločbe in pogoji iz 23. člena ZFfS.   

 

 


