
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo PRORADIX je fungicid na podlagi mikroorganizmov s 
preventivnim delovanjem, ki vsebuje bakterije Pseudomonas sp. sev DSMZ 13134 in delno zmanjšuje 
širjenje patogenov v tleh. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo PRORADIX se uporablja za tretiranje gomoljev semenskega 
krompirja , na katerih delno zmanjša širjenje patogenov v tleh, predvsem glive povzročiteljice bolezni 
bele noge na krompirju (Rhizoctonia solani).  Sredstvo se uporablja: 
a) tik pred sajenjem v zaščitenih prostorih v odmerku 2 g na 100 kg gomoljev, ob porabi vode 2-4 
L/ha. Gomolje semenskega krompirja se tretira mehansko v zaprtem sistemu  z zmanjšano porabo 
vode (npr. Mafex sistem), ali 
b. v času sajenja na prostem v odmerku 60 g na ha, ob porabi vode 10-100 L/ha. Sredstvo se 
uporablja v času sajenja gomoljev s škropljenjem v vrsto s posebno opremo, nameščeno na sadilniku 
krompirja. 

OPOZORILA:  
S sredstvom se lahko gomolje (pred saditvijo ali ob saditvi) tretira največ enkrat v eni sezoni. Pri 
uporabi sredstva na semenskem materialu pred sajenjem največji dovoljeni odmerek ne sme preseči 
60 g/ha (največ 3000 kg gomoljev semenskega krompirja na ha). V primeru, da je bolezen že močno 
razširjena, je učinkovitost sredstva slabša. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično. 

KARENCA: Karenca ni potrebna 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Vrečko s sredstvom se vzame iz hladilnika, da se pred 
pripravo raztopine sredstvo ogreje na sobno temperaturo (30 min do 1 ura pred pripravo). Voda za 
pripravo raztopine naj ima približno 15 do 25 °C. Vsebino vrečke se strese v vedro z vodo in mesa, da 
se sredstvo PRORADIX popolnoma raztopi. Pred samim tretiranjem se pusti raztopino počivati od 3 
do 12 ur, zaščiteno  pred sončno svetlobo in toploto. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov Pseudomonas sp. sev DSMZ 13134 so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

    3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo PRORADIX se razvršča  kot: 
Kategorija: / 
 
Sredstvo PRORADIX se označi  kot: 
 
 Piktogrami GHS: / 
 Opozorilne besede: /     
Stavki o nevarnosti: /   
Kategorija: / 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

EUH208 Vsebuje Pseudomonas sp. sev DSMZ 13134. Lahko povzroči 
alergijski odziv. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P261 
P264 

Preprečiti vdihavanje prahu/meglice/razpršila. 
Po uporabi temeljito umiti roke. 



P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P308+P311 PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA 

ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

 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.    

 
Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 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 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. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba 
upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne 
širine od meje brega voda 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: Če sistem ni popolnoma izoliran mora delavec pri rokovanju s 
koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med 
tretiranjem s sredstvom  uporabljati primerne zaščitne rokavice, zaščitno obleko (delovni kombinezon) 
in zaščito za dihala.   
Pri stiku s tretiranimi gomolji mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na površine, kjer je so bili posajeni tretirani gomolji,  je brez 
zaščitne opreme dovoljen, ko je saditev krompirja končana in je krompir pokrit z zemljo. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro 
prezračen 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 
sredstva. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. 
Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. 
Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru 
draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Medicinska pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičnega antidota ni. 
 
 


