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2. UPORABA: 
 
MYTHOS se uporablja kot fungicid: 

- na vinski trti in okrasnih rastlinah za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) v 
odmerku 2,5 L na ha (25 ml na 100 m2); 

- na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in na hruškah za 
zatiranje hruševega škrlupa (Venturia pyrina) v 0,1 % koncentraciji (10 ml na 10 L vode) 
ob porabi 1500 L vode na ha, oziroma v odmerku 1,5 L na ha (15 ml na 100 m2). 

Tretirati se začne v razvojni fazi D (zeleni brst) pa do konca cvetenja. Po cvetenju  se ga kombinira 
s sistemičnimi fungicidi. Časovni razmik med tretiranji naj bo 7 do 10 dni.  
 
OPOZORILA:  Sredstvo se lahko na vinski trti na istem zemljišču uporabi enkrat v eni rastni 
sezoni, na jablanah in hruškah pa štirikrat. 
 
FITOTOKSIČNOST: Če se MYTHOS uporablja v  skladu z navodili ni fitotoksičen. 
 
MEŠANJE: Sredstvo se ne sme mešati s sredstvi na podlagi aktivne snovi fosetil-Al. 
 
KARENCA: Karenca za jablane in hruške je 56 dni ter za vinsko trto 21 dni. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE:  
 
Fitofarmacevtsko sredstvo MYTHOS se razvršča kot:  
 
 N   Okolju nevarno.  

R51/53  Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje. 

S2   Hraniti izven dosega otrok. 
S13   Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil. 
S20/21  Med uporabo ne jesti in ne piti. 
S36/37  Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice. 
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

    
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se na vinski 
trti in okrasnih rastlinah ne sme tretirati  v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda 
oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. S sredstvom se na jablanah in hruškah ne sme tretirati  v 
območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  
 
MEDICINSKI UKREPI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne na svež zrak, zagotovi se osnovne življenjske funkcije. 
Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri zaužitju: Usta se izpere z vodo, bruhanja se ne izziva, takoj se pokliče zdravnika. Osebi z zoženo 
zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja! 
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Pri stiku s kožo: Sleče se onesnaženo obleko in obutev, kožo se temeljito umije z milom in vodo. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. 
Posvetuje se z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ukrepa se po splošnih navodilih. 
Navodilo zdravniku: Specifični antidot ni znan. Zdravljenje je simptomatično. V primeru zaužitja se 
da prisebni osebi aktivno oglje razredčeno z vodo v razmerju 1:4, v kolikor ne odvaja blata tudi 
odvajalo. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca. 
 


