
2. UPORABA:  
 

Sredstvo PROPI 25 EC  je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem, ki se 

uporablja:  

a) v jari in ozimni pšenici za zatiranje rjavenja pšeničnih plev (Septoria nodorum), rj 

(Puccinia spp., Puccinia recondita, Puccinia striiformis) in za zmanjšanje okužbe s 

pšenično listno pegavostjo (Septoria tritici); 
b) v jarem in ozimnem ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei) in listne 

pegavosti (Cladosporium spp.); 
c) v ozimni rži za zatiranje ržene pepelovke (Erysiphe graminis var. secalis), ržene rje 

(Puccinia recondita var. recondita)  in listne pegavosti (Cladosporium spp.); 

d) v jarem in ozimnem ovsu za zatiranje žitne pepelovke (Erysipe graminis), ovsove rje 

(Puccinia recondita) in listne pepelovke (Cladosporium spp.); 

e) v sladkorni pesi za zmanjšanje okužbe s sivo pesno listno pegavostjo (Ramularia beticola). 

Med tretiranji mora preteči vsaj 21 dni;  

f) v oljni ogrščici za zmanjšanje okužbe z listno pegavostjo oljne ogrščice (Pyrenopeziza 

brassicae); 
g) v travinju za zatiranje  pepelovke (Erysiphe spp.), listnega ožiga (Rhyncosporium spp.) in 

rj (Puccinia spp.).  

 

Tretira se v odmerku 0,5 L/ha ob porabi 200-400 L vode na ha (5 ml na 2-4 L vode na 100 m
2 

) ob 

prvem pojavu znakov okužbe. V žitih se tretira najpozneje do fenološke faze zgodnje mlečne zrelosti 

(BBCH 71).  

 

OPOZORILA:  Če je trava namenjena silaži, mora med tretiranjem in spravilom preteči vsaj 28 dni. S 

sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ dvakrat v eni rastni dobi, v oljni ogrščici pa 

največ enkrat. Uporaba sredstva je dovoljena samo ob uporabi traktorske škropilnice. 

 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo. 

 

KARENCA: za pšenico, ječmen , oves in rž je 35 dni; sladkorno peso, oljno ogrščico in travinje 28 

dni. 

 

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

pridelkih  za aktivno snov propikonazol za pšenico, ječmen, oves, rž, sladkorno peso in seme oljne 

ogrščice so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 

pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo PROPI 25 EC  se razvršča in označi kot: 

 

N   Okolju nevarno.  

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. 

S20/21  Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi . 

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

S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati 

embalažo ali etiketo. 

 Vsebuje propikonazol. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

 



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 Fitosanitarno upravo RS. 

 

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 

izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 

organizmov upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 

 

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

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

zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 

funkcije. Nezavestno osebo se namesti v stabilen bočni položaj. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže 

originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 

Stik s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in 

milom. V primeru draženja kože se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oko temeljito spere s čisto vodo. Če 

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

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 

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

vode.  Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče 

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

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

večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca, pri tem je treba paziti da ne pride do aspiracije 

želodčne vsebine.  Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.  

 


