
2. UPORABA:  
 
Sredstvo PROPLANT se uporablja kot preventivni fungicid z delnim kurativnim delovanjem za 
zmanjševanje okuženosti s padavico, ki jo povzročajo glive iz rodu Pythium spp. in Phytophthora 

spp.,  na okrasnih rastlinah za tretiranje: 
 
- čebulic okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih: s 15-20 minutnim potapljanjem očiščenih 
cvetličnih čebulic v 0,3 % koncentraciji (30 ml na 10 L vode) ali z zalivanjem zemljišča pred sajenjem 
čebulic v 1,5 % koncentraciji (15ml na 1 L vode/m2). Tla morajo biti pred zalivanjem zemljišča 
primerno vlažna. Sredstvo se mora pred sajenjem čebulic obvezno vdelati (inkorporirati) v tla na 
globino 10-12 cm. Isto zemljišče je dovoljeno zalivati samo enkrat v eni rastni sezoni. 
 
- sadik okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih: Tretira se trikrat. Prvič se pred presajanjem namaka 
rastline za 15 minut v 0,3 % koncentraciji (30 mL na 10 L vode/m2). Drugič se tretira 2-3 dni po 
presajanju z zalivanjem v 0,3 % koncentraciji (30 mL na 10 L vode/m2). Tretjič se tretira 21-28 dni po 
presajanju z zalivanjem v 0,3 % koncentraciji (30 mL na 10 L vode/m2). Sredstvo se lahko pri 
pridelavi sadik okrasnih rastlin uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni.  
 
Sredstvo PROPLANT se lahko uporablja na večini okrasnih rastlin.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo za okrasne rastline, za katere je namenjeno, ni fitotoksično. Zaradi 
občutljivosti posameznih sort je priporočljivo, da se po tretiranju s sredstvom liste rastlin spere s čisto 
vodo.  
Proizvajalec na etiketi navede seznam okrasnih rastlin za katere navedeno sredstvo ni fitotoksično. 
 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
 
Navedba KARENCE in MEJNE VREDNOSTI OSTANKOV ni smiselna. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo PROPLANT 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 in krmil. 
S36/37  Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. 
S46 Ob zaužitju ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati 

etiketo. 
 
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 potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  
 
ZAŠČITA PRI DELU: Pri namakanju čebulic in sadik pred sajenjem je potrebno uporabljati rokavice 
in delovni kombenzion. Pri zalivanju sadik pred in po presajanju je potrebno uporabljati rokavice, 
delovni kombenzion, pokrivalo in trpežno obutev. 



DELOVNA KARENCA: Pri stiku s škropljenimi rastlinami mora delavec uporabljati rokavice. 
 
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. 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 po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl 
vode. Posvetovati se je potrebno z zdravnikom.  Osebi  z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, 
niti se ne izziva bruhanja.  
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru 
zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti, 
aplikacija aktivnega oglja in saliničnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota 
ni.  
 


