
2. UPORABA 
 
Sredstvo PROMAN je talni herbicid, ki v rastline vstopa večinoma preko korenin ali listov, kjer se 
premešča preko ksilema do rastlinskih listov in zavira fotosintezo. Uporablja se v krompirju  za 
zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 3 
L/ha (30 mL/100 m2) ob uporabi 200-400 L vode na ha (2-4 L/100 m2). 
 
ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja pred vznikom krompirja (BBCH 00).  
SPEKTER DELOVANJA: 
Sredstvo zatira enoletne širokolistne plevele, kot so: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), 
škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum), nedišeča trirobka (Matricaria inodora), navadna 
zvezdica (Stellaria media), perzijski jetičnik (Veronica persica), njivska vijolica (Viola arvensis), bela 
metlika (Chenopodium album), breskova dresen (Polygonum persicaria) in pasje zelišče (Solanum 
nigrum), ter enoletne ozkolistne plevele, kot so: enoletna latovka (Poa annua), zeleni muhvič (Setaria 
viridis) in gluhi oves (Avena fatua). 
Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z enoletnim širokolistnim plevelom, kot je: srhkodlakavi ščir 
(Amaranthus retroflexus). 
 
OPOZORILA:  
S sredstvom se lahko tretira samo pozne in srednje pozne sorte krompirja, uporaba v zgodnjih sortah 
krompirja, ki ima vegetacijo krajšo od 115 dni, pa ni dovoljena.  
Tretiranega krompirja se ne sme uporabljati za krmo za živali. (Opozorilo se na etiketi navede v 
krepkem tisku.) 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira krompir največ enkrat v eni rastni sezoni. Potrebno je 
preprečiti zanašanje sredstva na sosednje rastline. 
KOLOBAR: Če je potrebno površino, zasajeno s krompirjem, predčasno preorati, se lahko takoj po 
preoravanju na isti površini poseje koruzo, korenje, grah ali bob.  
Čez 80 dni po preoravanju oziroma čez 120 dni brez preoravanja se  lahko na isto površino poseje 
pšenico. Ne glede na to se lahko pojavijo znaki fitotoksičnosti v posevku pšenice, ki je posejana  na 
površinah, tretiranih s sredstvom PROMAN. V istem letu se ne priporoča setev križnic (Brassica) in 
sladkorne pese kot naslednje rastline v kolobarju. Lahko pa se ju poseje naslednjo pomlad v rednem 
kolobarju. Ne glede na to se lahko pojavijo znaki fitotoksičnosti na križnicah, ki so posejane oziroma 
posajene na površinah, tretiranih s sredstvom PROMAN.   
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo. V 
primeru, da se na občutljivih sortah krompirja pojavijo znaki fitotoksičnosti, so ti prehodnega značaja 
in po določenem času izginejo. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo PROMAN vsebuje aktivno snov metobromuron. 
Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na metobromuron je majhno. Dodatne informacije so vam 
na voljo na www.ehrac.org. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom delovanja na 
istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli preživijo, se razmnožijo in postanejo 
prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča 
izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov metobromuron  so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo PROMAN se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  



GHS08  GHS09  
 Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H373 
 
H351 
H410 
Kategorija: 
STOT RE 2, H373 
Rak. 2, H351 
Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Lahko škoduje organom (krvnemu obtoku) pri dolgotrajni ali 
ponavljajoči se izpostavljenosti. 
Sum povzročitve raka. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

 EUH208 Vsebuje metobromuron in  1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (CAS No. 
2634-33-5). Lahko povzroči alergijski odziv. 

Previdnostni stavki - preprečevanje:   
P201    Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
P260    Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.   
P280    Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za 
obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P308+P313   Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 
P391    Prestreči razlito tekočino. 

 Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
 P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
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.    

SPe 3  Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati varnostni pas ….m do vodne površine. 
  

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 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. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: 
Uporaba sredstva ob uporabi ročne/oprtne škropilnice ni dovoljena.  
Za namen zaščite naključnega mimoidočega je potrebno upoštevati 10 metrski zaščitni pas in 
tretirati z napravami, ki imajo nameščeno opremo za zmanjšanje zanosa škropilne brozge.  
(Opozorili se na etiketi navedeta v krepkem tisku.) 
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se 
upošteva predpise s področja varovanja voda. Pri tretiranju je treba zaradi zaščite vodnih organizmov 



upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 10 m tlorisne 
širine od meje brega 2. reda.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju/čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), zaščitne rokavice in masko za zaščito dihal. Med tretiranjem s traktorsko 
nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), 
zaščitne rokavice, trpežno obutev in masko za zaščito dihal. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora 
delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na  zemljišče, tretirano s sredstvom, je mogoč šele 48 ur po 
končanem tretiranju. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne 
življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Treba se je ravnati 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 poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oči temeljito spere s čisto 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 daje piti ničesar. Če je možno, se  zdravniku predloži navodila 
za uporabo.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičnega 
antidota ni. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 


