
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo REQUIEM PRIME vsebuje mešanico terpenoidov, ki jo lahko 
najdemo v naravnem rastlinskem izvlečku rastline Chenopodium ambrosioides var. 
ambrosioides, ki ima insekticidno delovanje. Sredstvo na žuželke in pršice deluje kontaktno 
in povzroča motnje dihanja in gibanja. Deluje na vse razvojne stadije žuželk oz. pršic. 
Sredstvo nima sistemičnega ali rezidualnega delovanja, po nanosu na rastlino izhlapi v času 
od 15 minut pa do napozneje dveh ur po tretiranju, odvisno od razmer v zaščitenem prostoru.  
 

NAVODILO ZA UPORABO: 
1. GLAVNE UPORABE:  
Sredstvo REQUIEM PRIME se uporablja v rastlinjakih: 
a) na papriki in jaj čevcih za delno zmanjševanje številčnosti populacije ščitkarjev 
(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) in cvetli čnega resarja ( Frankliniella 
occidentalis) ter za zmanjševanje številčnosti populacije navadne pršice ( Tetranychus 
urticae) v odmerku 5 L/ha na višinski meter rastline, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri 
enem tretiranju ne sme preseči 10 L/ha. Priporočena poraba vode je 750 L/ha na višinski meter 
rastline. 
b) na kumarah, bu čkah in dinjah za delno zmanjševanje številčnosti populacije ščitkarjev 
(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) in cvetli čnega resarja ( Frankliniella 
occidentalis) ter za zmanjševanje številčnosti populacije navadne pršice ( Tetranychus 
urticae) v odmerku 5 L/ha ha na višinski meter rastline, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek 
pri enem tretiranju ne sme preseči 10 L/ha. Priporočena poraba vode je 750 L/ha na višinski 
meter rastline. 
 
FITOTOKSIČNOST: Večkratna zaporedna raba sredstva REQUIEM PRIME lahko povzroči 
fitotoksičnost na tretiranih rastlinah. Znaki so praviloma prehodnega značaja in ne vplivajo na 
količino in kakovost pridelka. 
Sredstvo REQUIEM PRIME lahko povzroči znake fitotoksičnosti na plodovkah iz družin 
razhudnikov in bučevk, ki so gojene v zaščitenih prostorih, zlasti v zimskem času. Zato je 
uporaba sredstva REQUIEM PRIME dovoljena le v času od 1. maja do 1. oktobra. 
 

 

2. MANJŠE UPORABE: 
Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva REQUIEM PRIME pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni 
bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva REQUIEM 
PRIME na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Sredstvo REQUIEM PRIME se uporablja v rastlinjakih: 
a) na robidah, malinah, borovnicah, brusnicah, kosm uljah in ribezu  za zatiranje 
ščitkarjev ( Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci), cvetli čnega resarja 
(Frankliniella occidentalis) in navadne pršice ( Tetranychus urticae) v odmerku 7,8 L/ha 
in porabi vode največ 1200 L /ha. 
Opozorilo:  Na borovnicah se lahko tretira samo do konca cvetenja. 
b) na dišavnicah, za čimbnicah in zeliš čih za zatiranje ščitkarjev ( Trialeurodes 
vaporariorum, Bemisia tabaci), cvetli čnega resarja ( Frankliniella occidentalis) in 
navadne pršice ( Tetranychus urticae) v odmerku 6,5 L/ha in porabi vode 500 do 1000 L 
/ha. 
c) na špina či, portulaku in blitvi  za zatiranje cvetli čnega resarja ( Frankliniella 
occidentalis) in navadne pršice ( Tetranychus urticae) v odmerku 6,5 L/ha in porabi vode 
500 do 1000 L /ha. 



č) na bučah in lubenicah  za zatiranje ščitkarjev ( Trialeurodes vaporariorum, Bemisia 
tabaci ), cvetli čnega resarja ( Frankliniella occidentalis) in navadne pršice ( Tetranychus 
urticae) v odmerku 6,5 L/ha in porabi vode 500 do 1000 L /ha. 
d) na stebelnih vrtninah (šparglji, belušna zelena,  sladki komar ček, arti čoke, rabarbara)  
za zatiranje cvetli čnega resarja ( Frankliniella occidentalis) in navadne pršice 
(Tetranychus urticae) v odmerku 6,5 L/ha in porabi vode 500 do 1000 L /ha. 
e) na sladkem krompirju, rde či pesi, gomoljni zeleni, pastinaku, peteršilju za k oren,  
redkvi, belem korenu, repi in kolerabi  za zatiranje cvetli čnega resarja ( Frankliniella 
occidentalis) in pršic ( Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) v odmerku 6,5 L/ha in 
porabi vode 500 do 1000 L/ha. 
f) na stro čjem fižolu za zatiranje ščitkarjev ( Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci), 
cvetli čnega resarja ( Frankliniella occidentalis) in navadne pršice ( Tetranychus urticae) 
v odmerku 5 L/ha na višinski meter rastline, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri enem 
tretiranju ne sme preseči 10 L/ha. Priporočena poraba vode je 750 L/ha na višinski meter 
rastline. 
g) v okrasnih drevesnicah in vrtnarijah za zatiranje ščitkarjev ( Trialeurodes 
vaporariorum, Bemisia tabaci), cvetli čnega resarja ( Frankliniella occidentalis) in 
navadne pršice ( Tetranychus urticae) pri vzgoji okrasnih trajnic, rezanega cvetja, lon čnic 
in manjših drevnin v loncih  v 0,65% koncentraciji (650 mL/100 L vode) in najvišjem 
dovoljenem odmerku 7,8 L/ha pri enem tretiranju in porabi vode 200 do 1200 L /ha. 
 
OPOZORILA:  
Sredstvo se lahko uporabimo največ 12 krat v enem letu, pri tem se priporoča uporabo 
zaporedoma 2-3 krat v intervalu 7 dni, med bloki pa naj bo interval 21 dni, v fenološki fazi, ko 
imajo gojene rastline dva prava lista do faze zrelih plodov (BBCH 12-89). 
Priporoča se, da se z drugimi sredstvi tretira vsaj tri dni prej ali tri dni po tretiranju s sredstvom 
REQUIEM PRIME. 
Pri uporabi na bučnicah in  razhudnikih se s sredstvom REQUIEM PRIME ne sme tretirati vsaj 
7 dni pred ali po uporabi strobilurinskih fungicidov in foliarnih fungicidov, ki vsebujejo aktivno 
snov fluopiram. 
Pri uporabi na papriki se s sredstvom REQUIEM PRIME ne sme tretirati vsaj 7 dni pred ali po 
uporabi sredstev, ki vsebujejo aktivno snov indoksakarb. 
MEŠANJE: Mešanje sredstva REQUIEM PRIME z drugimi sredstvi (močila, gnojila, 
fitoregulatorji, fitofarmacevtska sredstva,...) se ne priporoča. 
 
KARENCA: Karenca ni potrebna, priporoča se upoštevanje karence 1 dan. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov mešanica terpenoidov QRD 460 so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo REQUIEM PRIME se razvrš ča kot: 
Vnetljiva tekoč. 3, H226 
Strup. vdih. 1, H304 
Preob. kože 1, H317 
Akut. in kron. za vod. okolje 2, H411 
 
Sredstvo REQUIEM PRIME se označi kot: 
 
 
 
 



Piktogrami GHS:  

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09  
 
Opozorilne besede:  Nevarno      
Stavki o nevarnosti: 
H226 
H304 
H317 
H411 

Vnetljiva tekočina in hlapi. 
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
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: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov 
vžiga. Kajenje prepovedano. 
P241  Uporabiti električno, prezračevalno opremo in opremo za razsvetljavo, 
odporno proti eksplozijam. 
P243  Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. 
P280  Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz.   
Previdnostni stavki - odziv: 
P301+P310    PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P331 NE izzvati bruhanja. 
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: 
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.  
 
VARSTVO PRI DELU:   
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju 
rezervoarja ter med tretiranjem v zaščitenih prostorih mora delavec uporabljati primerne 
zaščitne rokavice, zaščitno obleko (delovni kombinezon) in trpežno obutev ali gumijaste 
škornje.  



Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje in zaščitne rokavice. 
 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev v tretiran prostor (rastlinjak) je dovoljen, ko se 
škropilna brozga na tretiranih rastlinah posuši.  
 
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, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za 
nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje 
po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža 
srca. Takoj se pokliče 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: 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 veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Takoj se pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva ! 
Vsebuje destilate petroleja in aromatska topila. Možnost vdora v pljuča v primeru bruhanja. 
Da se prepreči aspiracijo zaužitega, se ponesrečenca namesti v stabilen položaj (poleže na 
bok) ter se počaka medicinsko pomoč. 
Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, 
se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju 
se praviloma ne izpira želodca, niti se ne daje aktivnega oglja ali saliničnega odvajala, zaradi 
nevarnosti aspiracije. Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se 
je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve. 
 


