
2. UPORABA: 
 
Sredstvo PREVICUR ENERGY se uporablja kot sistemični fungicid s preventivnim delovanjem na 

solati za zatiranje solatne plesni (Bremia lactucae), na redkvici za zmanjševanje okužb  kapusne 

plesni (Peronospora brassicae) ter na solati, paradižniku, papriki, dinjah, kumarah, brstičnemu 

ohrovtu, zelju, cvetači, kitajskem kapusu in brokoliju za zmanjševanje okužb padavice na 

sejancih (Pythium spp.).  
- Solato gojeno v zaščitenih prostorih v organskem substratu se zaliva v odmerku 3 mL/m2. 

Uporabi se 2 do 4 L raztopine na m2 (20000-40000 L/ha). Tretira se lahko največ 2 krat v 
presledku 10-14 dni. Prvič po setvi, pred vznikom, in drugič po vzniku sejancev, vendar 
najpozneje pred presajanjem. 

- Po presajanju se solato gojeno v zaščitenem prostoru v organskem substratu tretira foliarno v 
odmerku 2,5 L/ha, pri priporočeni porabi vode 200-600 L/ha. Tretira se lahko največ 2 krat v 
eni rastni sezoni v presledku 14 dni. Prvo tretiranje se opravi takoj po presajanju. 

- Redkvice gojene v zaščitenih prostorih v organskem substratu se tretira foliarno v odmerku 2,5 
L/ha, pri priporočeni porabi vode 200-600 L/ha. Tretira se lahko največ 2 krat v presledku 14 
dni. Prvo tretiranje se opravi takoj po pojavu prvih pravih listov. 

- Brstični ohrovt, zelje, cvetačo, kitajski kapus in brokoli gojene v zaščitenih prostorih se zaliva 
v odmerku 3 mL/m2. Uporabiti je treba 2 do 4 L raztopine na m2 (20000-40000 L/ha). Tretira se 
lahko največ 2 krat v presledku 10-14 dni. Prvič po setvi, pred vznikom, in drugič po vzniku 
sejancev, vendar najpozneje pred presajanjem. Rastline se lahko nato presadi na prosto. 

- Paradižnik, paprika, dinje in kumare gojene v zaščitenih prostorih v organskem substratu se 
zaliva v odmerku 3 mL/m2. Uporabiti je treba 2 do 4 L raztopine na m2 (20000-40000 L/ha). 
Tretira se lahko največ 2 krat v presledku 10-14 dni. Prvič takoj po setvi, pred vznikom, in 
drugič po vzniku sejancev, vendar najpozneje pred presajanjem. Pri prvem tretiranju paprike in 
dinj se uporabi odmerek 6 mL/m2, pri drugem pa odmerek 3 mL/m2. 
Po presajanju se lahko tretira navedene gojene rastline preko kapljičnega namakanja v 
odmerku 3 L/ha, pri priporočeni porabi vode 300-1500 L/ha. Tretira se lahko največ 2 krat v 
presledku 10-14 dni, prvič takoj po presajanju.  

- Paradižnik, paprika, dinje in kumare gojene v zaščitenih prostorih v umetnem substratu se 
zaliva v odmerku 3 mL/m2. Uporabiti je treba 2 do 4 L raztopine na m2 (20000 - 40000 L/ha). 
Tretira se lahko največ 2 krat v presledku 10-14 dni. Prvič takoj po setvi, pred vznikom, in 
drugič po vzniku sejancev, vendar najpozneje pred presajanjem. 
Po presajanju se lahko tretira navedene gojene rastline preko kapljičnega namakanja v odmerku 
3 L/ha, pri priporočeni porabi vode 300-1500 L/ha. Tretira se lahko največ 4 krat v presledkih 
7-10 dni. Prvič takoj po presajanju, zadnjič najpozneje 3 dni pred pobiranjem plodov.  

Rastlina Bolezen / 
stopnja 
zatiranja 

Čas tretiranja Največje 
dovoljeno 
število 
tretiranj 

Presledki 
med 
tretiranji 
(dni) 

Odmerek na ha 
oz. m2 

Poraba vode 

Zalivanje sejancev na gojitvenih mizah v zaščitenem prostoru 

Solata 
(organski 
substrat) 

Pythium spp.  
/zmanjševanje 
okužbe 

Prvič: po setvi, 
pred vznikom 
Drugič: po 
vzniku 
sejancev, 
vendar 
najpozneje 
pred 
presajanjem 

2 10-14 3 mL/m2  2-4 L/m2 
(20000-
40000 L/ha) 



Brstični 
ohrovt, zelje, 
cvetača, 
kitajski  
kapus, 
brokoli 
(organski 
substrat)  

Pythium spp. 
/zmanjševanje 
okužbe 

Prvič: po setvi, 
pred vznikom 
Drugič: po 
vzniku 
sejancev, 
vendar 
najpozneje 
pred 
presajanjem 

2 10-14 3 mL/m2  2-4 L/m2 
(20000-
40000 L/ha) 

Paradižnik 
in kumare 
(organski 
substrat) 

Pythium spp. 
/zmanjševanje 
okužbe 

Prvič: po setvi, 
pred vznikom 

Drugič: po 
vzniku 
sejancev, 
vendar 
najpozneje 
pred 
presajanjem 

2 10-14 3 mL/m2  

 

2-4 L/m2 
(20000-
40000 L/ha) 

Paprika in 
dinje 
(organski 
substrat) 

Pythium spp. 
/zmanjševanje 
okužbe 

Prvič: po setvi, 
pred vznikom 

Drugič: po 
vzniku 
sejancev, 
vendar 
najpozneje 
pred 
presajanjem 

2 10-14 6 mL/m2 za 
prvo tretiranje 
paprike in dinj, 
za drugo 
tretiranje 
3 mL/m2. 

2-4 L/m2 
(20000-
40000 L/ha) 

Paradižnik, 
paprika, 
dinje in 
kumare 
(umetni 
substrat) 

Pythium spp. 
/zmanjševanje 
okužbe 

Prvič: po setvi, 
pred vznikom 

Drugič: po 
vzniku 
sejancev, 
vendar 
najpozneje 
pred 
presajanjem 

2 10-14 3 mL/m2  

 

2-4 L/m2 
(20000-
40000 L/ha) 

Foliarno tretiranje v zaščitenem prostoru 

Solata 
(organski 
substrat) 

Bremia 

lactucae 

/zatiranje 

Prvič: takoj 
po presajanju. 

Drugič: po 14 
dneh oz. 
najpozneje 21 
dni pred 
spravilom 

2 14 2,5 L/ha  200-
600 L/ha) 



 

OPOZORILA: Pri zalivanju sejančkov in sadik se priporoča da se popolnoma prepoji substrat, ki naj 
bo ob začetku navlažen. Pri kapljičnem namakanju je treba sredstvo predhodno raztopiti v vedru. 
Zaradi ostankov aktivne snovi propamokarb v tleh se sme na istem substratu korenovke in čebulnice, 
namenjene prehrani ljudi in živali, saditi oziroma sejati šele po preteku 120 dni od zadnjega tretiranja. 
Listnate in stebelne vrtnine, plodovke ter kapusnice pa 60 dni po zadnjem tretiranju s sredstvom 
PREVICUR ENERGY. 
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo. 
MEŠANJE: Mešanje sredstva PREVICUR ENERGY z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni 
predvideno. 
KARENCA: solata 21 dni, redkvice 14 dni, paradižnik, paprika, dinje in kumare 3 dni, pri sejancih in 
sadikah brstičnega ohrovta, zelja, cvetače, kitajskega kapusa in brokolija tretiranih po vzniku ali pred 
presajanjem je karenca zagotovljena s časom uporabe.  
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivni snovi propamokarb in fosetil za solato, redkvice, brstični ohrovt, zelje, cvetačo, 
kitajski kapus, brokoli, paradižnik, papriko, dinje, bučke in kumare so v skladu s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

pridelka. 

Redkvica 
(organski 
substrat) 

Peronospora 

brassicae 

/zmanjševanje 
okužbe 

Prvič: BCH11 

Drugič: po 14 
dneh oz. 
najpozneje 14 
dni pred 
spravilom 
pridelka. 

2 14 2,5 L/ha 200-
600 L/ha) 

Kapljično namakanje v zaščitenem prostoru 

Paradižnik, 
paprika, 
dinje in 
kumare 
(organski 
substrat) 

Pythium spp. 
/zmanjševanje 
okužbe 

Prvič: takoj 
po presajanju 

Drugič:po 10-
14 dneh oz. 
najpozneje 3 
dni pred 
pobiranjem 
plodov. 

2 10-14 3 L/ha 300-
1500 L/ha) 

Paradižnik, 
paprika, 
dinje in 
kumare 
(umetni 
substrat) 

Pythium spp. 
/zmanjševanje 
okužbe 

Prvič: takoj 
po presajanju  

Naslednja 
tretiranja: v 7-
10 dnevnih 
intervalih 

Zadnjič: 
najpozneje 3 
dni pred 
pobiranjem 
plodov. 

4 7-10 3 L/ha 300-
1500 L/ha) 



 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo PREVICUR ENERGY se razvršča in označi  kot: 

Xi  Dražilno. 
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil. 
S24 Preprečiti stik s kožo. 
S36/37  Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice.  
S45  Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati 

etiketo. 
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. 

 
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, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. 
Proizvajalec 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 koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju rezervoarja ter med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico mora delavec obvezno nositi 
primerne zaščitne rokavice in zaščitno obleko (delovni kombinezon).  
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga 
posuši. 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja v dobro prezračen 
prostor ali na svež zrak in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne 
življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu posreduje podatke o pripravku, ki so na 
orginalni embalaži in v navodilu za uporabo.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpere s čisto vodo. Če znaki 
draženja ne minejo, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. 
Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. Pokliče se 
zdravnika. 
Pri vdihavanju:  Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja 
naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g/kg telesne teže) razredčeno z vodo v razmerju 1:4. V 
primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih 
poti. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.  
 


