
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo PYGRAIN NEW je kontaktni insekticid, ki vsebuje piretrine, 

izdelane iz ekstrakta rastline bolhač (Chrysanthemum cinerariaefolium). Piretrini delujejo na 

natrijeve kanale pri prenosu živčnih impulzov žuželk in posledično povzročijo njihovo smrt. 

 
NAVODILO ZA UPORABO:  
 
Sredstvo PYGRAIN NEW se uporablja za tretiranje zrnja pšenice, riža, koruze, ječmena, 
ovsa, rži in sirka za zmanjševanje številčnosti populacije skladiščnih škodljivih žuželk, kot so 
mokarji (Tribolium spp.), žužki (Sitophilus spp.), žitni kutar (Rhyzopertha dominica) in 
druge, v odmerku 67 mL sredstva na 0,83 L vode na tono zrnja oziroma v največ 8 % 
koncentraciji. 
 

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO:  
Ne pripravlja se večjih količin škropilne raztopine, kot je potrebno.  
Pred odmero sredstva se vsebino v plastenki/kanistru dobro pretrese. 
Sredstvo PYGRAIN NEW se uporablja tako, da se 0,9 L pripravljene raztopine enakomerno razprši na 1 tono  

žitnega zrnja. Celotna količina zrnja mora priti v neposredni stik s škropilno raztopino. Zrnje se 
tretira na transportnih polžih ali trakovih pri polnjenju skladišča. 

 

OPOZORILA:  
Zaradi omejene učinkovitosti je sredstvo PYGRAIN NEW primerno le za uporabo v manjših 
skladiščih. 
S sredstvom se lahko tretira največ enkrat na eno serijo skladiščenega žitnega zrnja.  
Tretirano zrnje, ki je namenjeno za prehrano, je treba dlje časa prezračevati in ustrezno očistiti. 
Sredstvo PYGRAIN NEW se ne sme uporabljati v skladiščih, kjer se shranjuje semenski 
material, oziroma se z njim ne sme neposredno tretirati semenskega materiala.  

 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo PYGRAIN NEW se uporablja za tretiranje zrnja žit, ki je 
shranjeno v skladiščnih prostorih, in zato ni fitotoksično za druge gojene rastline. 
KARENCA: Karenca za zrnje pšenice, riža, koruze, ječmena, ovsa, rži in sirka je 2 dni. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Ob uporabi v skladu z navodili ni pričakovati, da bi 

škodljive žuželke v skladiščih razvile odpornost na piretrine.  

 
MEŠANJE: Glede mešanja z drugimi sredstvi se je treba pred uporabo sredstva posvetovati 
z imetnikom registracije ali njegovim zastopnikom v Sloveniji. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov piretrini so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo PYGRAIN NEW se razvršča kot: 

Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 

 
Sredstvo PYGRAIN NEW se označi kot: 

Piktogrami GHS:  



GHS09  

 

Opozorilne besede: Pozor     
Stavki o nevarnosti: 

H410     Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Dodatne informacije o nevarnosti: 

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

uporabo. 
Previdnostni stavki - splošno:  

P102  Hraniti zunaj dosega otrok.  

Previdnostni stavki - preprečevanje:  

P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

P273  Preprečiti sproščanje v okolje. 

Previdnostni stavki - odziv:  

P391   Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

Previdnostni stavki - odstranjevanje: 

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 

SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje 

ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje 

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 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 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 sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju 
rezervoarja ter med tretiranjem žitnega zrnja mora delavec uporabljati primerno delovno 
obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in trpežno obutev ali gumijaste škornje.  
Pri stiku s tretiranim zrnjem (npr. med pakiranjem) ali med čiščenjem skladišča mora delavec 
uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte 
čevlje.  
DELOVNA KARENCA: Vstop v skladišče s tretiranim zrnjem je dovoljen, ko je bilo skladišče 
aktivno in temeljito prezračeno. 

 

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 

oziroma v dobro prezračen prostor ter 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 vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 



Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se  temeljito umije z 

vodo in milom. V primeru draženje kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno 

uporabo je treba delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 

počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba nosi 

in če se to lahko stori brez težav. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali 

okulistom. 

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 

zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme izzivati bruhanja, niti se mu ne 

daje  ničesar piti. Če je možno, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali navodilo za 

uporabo sredstva. 

Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne 

izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 

farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 

za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 

simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 

zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

 


