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 2. UPORABA:  
 

Sredstvo POLYRAM DF se uporablja kot preventivni fungicid: 

a) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje: 

- peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,24 % koncentraciji (24 g na 10 L vode)  oziroma v 

največjem dovoljenem odmerku 2,4 kg na ha. Tretirati se začne v fenološki fazi od pojava 5. do 6. lista 

(BBCH 15-16). Na istem zemljišču je dovoljeno največ 6 tretiranj v eni rastni dobi. 

- črne pegavosti vinske trte (Phomosis viticola) v 0,3 % koncentraciji (30 g na 10 L vode) oziroma v 

največjem dovoljenem odmerku 3 kg na ha. Tretirati se začne v fenološki fazi od pojava lističev, ko so 

mladice dolge 2-4 cm, oziroma ko so mladice dolge 8-12 cm (BBCH 11 in BBCH 13). Za zatiranje te 

bolezni sta dovoljeni največ 2 tretiranji, od skupno 6 tretiranj trte. 

b) na jablanah in hruškah za zmanjševanje okužbe z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis) in 

hruševim škrlupom (Venturia pirina) v 0,2 % koncentraciji (20 g na 10 L vode) oziroma v največjem 

dovoljenem odmerku 2 kg na ha. Tretira se od začetka pojava bolezni. Na  istem zemljišču so dovoljena 

največ 3 tretiranja v eni rastni dobi. 

c) na solati za zmanjševanje okužbe s solatno plesnijo (Bremia lactucae) v odmerku 1,2 kg/ha (12 g na 

100 m
2
). Tretirati se v času od začetka pojava bolezni do tvorbe glav (do BBCH 40). Na istem 

zemljišču sta dovoljeni največ 2 tretiranji v eni rastni dobi.  

d) na krompirju in paradižniku za zmanjševanje okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora 

infestans) v odmerku 2,0 kg/ha (20 g na 100 m
2
). Na istem  je dovoljenih največ 5 tretiranj v eni rastni 

dobi. Paradižnik se lahko tretira na prostem ali v zaščitenih prostorih. 

 

OPOZORILA:  S sredstvom se tretira v 7 do 10 dnevnih intervalih, odvisno od vremenskih razmer in pritiska 

bolezni. 

FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo uporabljeno v priporočenih odmerkih, na predpisan način ter v optimalnem 

času, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je registrirano. Pred uporabo sredstva na novih sortah oziroma 

hibridih se je potrebno posvetovati s proizvajalcem ali zastopnikom. Posebno pozornost sortni občutljivosti je 

potrebno posvetiti hruškam – sredstvo se ne sme uporabljati na sorti konferans. 

KARENCA: Karenca  je 14 dni za paradižnik (na prostem in v rastlinjakih), 21 dni za solato in krompir, 28 dni 

za jablane, hruške in namizno grozdje ter 56 dni za vinsko grozdje. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih  za 

aktivno snov metiram za vinsko in namizno grozdje, jabolka, hruške, solato, krompir in paradižnik so v skladu s 

predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE:  

 

Sredstvo POLYRAM DF  se razvršča in označi kot: 

Xi   Dražilno. 

N   Okolju nevarno. 

R43  V stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost 

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  Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice.  

S46  Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

S60  Pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 

S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 

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, 
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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 potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da 

se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme pri uporabi na trti tretirati v območju 15 m 

tlorisne širine od meje brega voda 1. in reda in  10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. S sredstvom se 

ne sme pri uporabi na jablanah in hruškah   tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in  2. 

reda. S sredstvom se ne sme pri uporabi na ostalih gojenih rastlinah, za katere je sredstvo registrirano, tretirati v 

območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in  5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.  

 

VARNOST PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju 

rezervoarja je potrebno uporabljati rokavice in delovni kombinezon. Med škropljenjem s traktorsko/nošeno 

škropilnico, pršilnikom in škropljenjem z ročno oprtno škropilnico je potrebno uporabljati rokavice, delovni 

kombinezon, pokrivalo s širokimi krajci in trpežno obutev. Med pripravo škropilne mešanice in škropljenjem v 

rastlinjaku je potrebno uporabljati rokavice in delovni kombinezon. 

 

DELOVNA KARENCA: Pri stiku s škropljenimi rastlinami je potrebno uporabljati primerno delovno obleko 

(dolge hlače, majico z dolgimi rokavi) in rokavice. Po tretiranju trte, jablan in hrušk nimajo nezaščitene osebe 

vstopa na škropljeno območje najmanj 7 dni. Po tretiranju krompirja, paradižnika in solate nimajo nezaščitene 

osebe vstopa na škropljeno območje dokler se škropivo ne posuši. 

 

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro prezračen 

prostor, se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Pokliče se  

zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 

V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo 

in milom.  

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. Če 

draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi. 

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije 2 dl vode.  

Nezavestni osebi  se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Pokliče se zdravnika. 

Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 

simptomatično. Specifičnega antidota ni.  

 

 


