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2. UPORABA:  

 
GALBEN C se uporablja kot sistemični in kontaktni fungicid: 

 
    1. na vinski trti za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,4-0,5 % 

koncentraciji ob uporabi vode 1000 L/ha (40–50 g na 10 L vode). Tretirati  se prične po napovedi 
protiperonosporne službe, nadaljnja tretiranja pa v presledku 10-14 dni. 
2. na paradižniku za zatiranje krompirjeve plesni na paradižniku (Phytophthora infestans) v 
maksimalnem odmerku 4 kg/ha (40 g na 10 L vode na 100 m2). Tretirati se začne po napovedi 
protifitoftorne službe, presledki med tertiranji naj bodo 14 dni, če so okoliščine za okužbe 
normalne, in 10-12 dni, če je velika nevarnost, da bi prišlo do okužbe, ali po dolgotrajnem deževju. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ 4 krat v eni rastni sezoni. 
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo uporabljeno v predpisani količini in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za gojene rastline, ne sme pa se uporabljati na cvetočih rastlinah.  
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z drugimi fungicidi  in insekticidi, ki se uporabljajo za varstvo 
navedenih kultur. 
KARENCA: Karenca je 14 dni za paradižnik in 42 dni za vinsko trto. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo GALBEN C se razvršča in označi kot: 
 
N   Okolju nevarno.  
Xn   Zdravju škodljivo.  
R 36  Draži oči. 
R42/43  Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. 
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. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za obraz/oči. 
S45  Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti  
  pokazati etiketo. 
S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek.  
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo 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 
vodnih izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati  v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. 
reda.  
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MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne  iz kontaminiranega območja na svež zrak in se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije.  
Pri zaužitju: Osebi se izpere usta, popije naj  2 do 3 dl vode. Bruhanja se ne izziva brez predhodnega 
posveta z zdravnikom. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti. 
Pri stiku s kožo: Takoj se odstrani  kontaminirano obleko, 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. V 
primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ravnamo se po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku:  Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju 
pripravka se prisebni osebi daje aktivno oglje 1 g/kg telesne teže, razredčenega z vodo v razmerju 
1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je v prvih urah indicirano izpiranje želodca. 
Nadaljnje zdravljenje je simptomatično.  
 
 


