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2. UPORABA: 

  

Sredstvo Saprol proti boleznim vrtnic je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. 
Uporablja se na vrtnicah za zatiranje šipkove pepelovke (Sphaerotheca pannosa var. Rosae), črne listne 

pegavosti vrtnic (Diplocarpon rosae) in šipkove rje (Phragmidium mucronatum) v odmerku 10 ml sredstva 
na 1 liter vode, pri čemer se porabi sledečo količino škropilne brozge glede na velikost rastline:  

     za rastline, ki so visoke do 50 cm: 6 L/100 m2 
     za rastline, ki so visoke od 50 do 125 cm: 9 L/100 m2 
     za rastline, ki so visoke nad 125 cm: 12 L/100 m2«; 

 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ šestkrat v eni rastni sezoni, v razmaku 14 
dni. Prepogosta uporaba sredstva lahko izzove pojav odpornosti povzročiteljev bolezni. Sredstvo se uporabi ob 
pojavu vidnih simptomov bolezni. Najprimernejši čas za uporabo je zjutraj ali zvečer, tako da se izognemo 
neposredni sončni svetlobi. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo za večino vrtnic ni fitotoksično. Lahko se pojavi občutljivost na sredstvo pri 
sortah 'Rock'n'Roll', 'Kleine Dortmunderin', 'City of London', 'Rose Pearl', 'Christel von der Post', 'Lili 

Marleen', 'Rumba', 'Monica', 'Desiree' in 'Montana'. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov ni potrebna. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo Saprol proti boleznim vrtnic se razvršča in označi kot: 
 
R10     Vnetljivo. 
R52/53    Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
S2      Hraniti izven dosega otrok. 
S13      Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S16     Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. 
S36/37     Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice. 
S60      Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek.  
S61     Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
 
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 
upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od 
meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in se ji zagotovi osnovne 
življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom ali vročino. Nezavestnega se položi v levi bočni položaj. 
Osebi z moteno zavestjo se ne da ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj je potrebno poklicati zdravnika 
in mi pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
V primeru stika s kožo: Takoj je potrebno sleči kontaminirano obleko ter kožo temeljito umiti z vodo in milom.  
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V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in  oko temeljito spere s čisto vodo. V 
primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
V primeru zaužitja: Usta se spere z vodo. Takoj je potrebno poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 
etiketo. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju se ravna po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatsko. 
 


