
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA:  
Sredstvo PMV-01 vsebuje Pepino mozaik virus, različek CH2, izolat 1906. Sredstvo 
preventivno varuje paradižnik pred nekaterimi drugimi, agresivnimi različki Pepino mozaik 
virusa. S sredstvom se okuži rastline paradižnika, kar posledično povzroči navzkrižno 
odpornost. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo PMV-01 se uporablja na paradižniku , gojenem v zaščitenih prostorih, za varstvo 
rastlin zoper agresivne izolate Pepino mozaik virusa, razli čka CH2, ter hkrati delno zaščiti 
rastline paradižnika zoper izolate razli čkov EU in LP . 
Sredstvo se uporablja v odmerku 4-8 L/ha, v primerih, ko je potrebno čimprejšnje varstvo 
paradižnika pred okužbo, se uporabi višji odmerek 8 L/ha.  
Poraba vode pri tretiranju je 160 do 320 L/ha, pri čemer je potrebno odmerjeno sredstvo 
nanesti na rastline v celoti.  
Takoj po tretiranju ali najpozneje v roku 24 ur po tretiranju je treba rastline nekoliko 
poškodovati, npr. z odstranjevanjem listov ali rezanjem delov rastlin. Na ta način se omogoči, 
da se virusi, ki so prisotni na površini rastline, razširijo po rastlini.  
Tretira se s tlakom od 5 do 6 barov. Temperatura vode za pripravo škropilne brozge ne sme 
presegati 15°C.  
 
ČAS TRETIRANJA: Tretira se takoj po presajanju sadik oziroma najpozneje do začetka 
cvetenja paradižnika. V času tretiranja rastline ne smejo biti okužene z virusi.  
OPOZORILA:  
Za strokovno mnenje, da je uporaba sredstva zaščitenem prostoru, kjer raste paradižnik 
potrebna, ter za podrobnejše informacije o delovanju sredstva PMW-01 na različne izolate 
Pepino mozaik virusa se naj uporabnik posvetuje z  imetnikom registracije ali zastopnikom 
oziroma distributerjem. 
S sredstvom se lahko paradižnik tretira največ enkrat v rastni dobi.  
Pred uporabo je potrebno sredstvo temeljito premešati. Med tretiranjem je treba zagotoviti 
enakomerno razporeditev sredstva po rastlini in stalno mešanje sredstva v rezervoarju.  
Sredstvo je namenjen zgolj profesionalni uporabi v zaščitenih prostorih (rastlinjakih).  
Sredstva se ne sme uporabljati na paradižniku, namenjenem za semensko pridelavo.  
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v skladu z navodilom za uporabo, ne bo 
poškodovalo gojenih rastlin.  
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
MEŠANJE: Mešanje sredstva z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov Pepino mozaik virus so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo PMV-01 se ne razvrš ča. 
 
Sredstvo PMV-01 se označi kot: 
Piktogrami GHS:  / 
Opozorilne besede:  /     
Stavki o nevarnosti: / 
  



Dodatne informacije o nevarnosti: 
EUH401          Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
  Mikroorganizni lahko povzročijo preobčutljivostno reakcijo. 
Previdnostni stavki - splošno:  
P102   Hraniti zunaj dosega otrok. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 

P260 
P270 
P280 
P284 

Ne vdihavati razpršila.  
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

                     Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. 
                     Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. 

Previdnostni stavki - odziv: / 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
Dodatni stavki: 
SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah.   

 
Imetnik registracije 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 
imetnik registracije uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami 
pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi 
spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora 
o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s sredstvom, tretiranju in stiku s tretiranimi rastlinami 
mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice, zaščitno obleko (delovni kombinezon) 
in masko ali pol masko s filtri tipa FFP2.  
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino oziroma v tretiran prostor je 
dovoljen, ko se je škropivo posušilo.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošna navodila:  Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom ter vročino in se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in poišče 
zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca 
se ne izpira, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično 
odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in 
podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve. 



 


