
2. UPORABA  
 
Fitofarmacevtsko sredstvo SmartFresh deluje kot inhibitor proizvajanja in delovanja etilena v jabolkih, 
tako iz zunanjih kot notranjih virov. Jabolka med skladiščenjem ščiti pred poškodbami zaradi etilena,  
kot je skladiščno porjavenje kožice plodov (skald). V običajnih razmerah skladiščenja traja zaščita 
kožice plodov, vzdrževanje  čvrstosti sadja in vsebnosti sadnih kislin 3 do 6 mesecev, v skladiščih s 
kontrolirano atmosfero pa 6 do 9 mesecev.  Sredstvo je formulirano v obliki vodotopnega praška, ki se 
raztopi v vodi, pri čemer se sprošča plin 1-metilciklopropen v prostor, kjer se skladiščijo jabolka.  
 
Sredstvo se uporablja za tretiranje jabolk v skladiščih, za preprečevanja pojava skladiščne 

porjavelosti kožice plodov (skald) v odmerku 0,043 g/m3 skladišča. Količina uporabljene vode je 
odvisna od velikosti skladiščnega prostora in sicer: za prostor večji od 300 m3 potrebujemo 8 L vode, 
medtem ko je v manjših prostorih (100 - 300 m3)  količina porabljene vode 0,8 L. Velikost 
generatorjev proizvajalec pripravi glede na velikost skladiščnega prostora (od 100 m3 do 1300 m3). 
 
Tretiranje se opravi takoj po obiranju, oziroma najpozneje v 7 dneh po obiranju. Sredstvo najbolje 
učinkuje, če se tretira takoj po začetku skladiščenja.  Tretiranje se lahko izvaja pri sobni temperaturi 
oziroma pri minimalno priporočeni skladiščni temperaturi za posamezne sorte jabolk, lahko pa tudi 
med ohlajanjem sadja.  
 
Postopek tretiranja: 

- v času tretiranja mora biti skladiščni prostor nepropustno zaprt, 
- generator se namesti na tla skladišča, 
- pritisne se na gumb generatorja (gumb se bo osvetlil rdeče), 
- doda se 8 L vode (za prostor večji od 300 m2) oz. 0,8 L vode za prostor manjši od 100 m2, 

temperatura vode naj bo približno 20°C, 
- doda se 2 ml sredstva za preprečevanje penjenja, 
- odstrani se  vrhnjo folijo PVA SmartFresh vodotopne vrečke in se jo da v generator, 
- po pripravi generatorja z vrečko je potrebno takoj zapustiti prostor (1-metilciklopropen se 

začne sproščati približno po 5 minutah, ko smo dali vrečko v generator), 
- skladišče se zapre, zapečati se vrata, na vrata pa se namesti opozorilo s sledečim besedilom: 

»Pazljivo – v skladišču poteka SmartFresh tretiranje!«. 
 
Po 24 urah tretiranja je treba vključiti vse ventilatorje v hladilnici (najvišja stopnja delovanja), odpre 
se vrata skladišča in zrači 15 minut pred vstopom delavcev v predhodno tretiran prostor. Nato se 
ugasne in odstrani generator iz prostora. 
 
OPOZORILA: SmartFresh se lahko uporablja samo v zračno tesnjenih skladiščih. Aplikacijo lahko 
opravlja samo pooblaščeni izvajalec podjetja Rhom and Haas, ki zagotavlja optimalno učinkovitost 
nanosa in izvede vse potrebne varnostne ukrepe. Uporabljene generatorje je treba vrniti dobavitelju. 
 
FITOTOKSIČNOST: Pripravek ni fitotoksičen, če se ga  uporablja v skladu z navodili. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov 1-metilciklopropen za jabolka je v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo SmartFresh se razvršča in označi kot: 
 
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 



 
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 treba preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov in izvirov tako, 
da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom in njegovo embalažo ne onesnaževati 
vode. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavca v tretirano skladišče je dovoljen, ko so bili predhodno 
vključeni ventilatorji in odprta vrata skladišča vsaj 15 min. 
 
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 in se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
pripravka. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl vode.  
Osebi  z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja. Poklicati je treba zdravnika. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in se oko temeljito spere s čisto vodo. V 
primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ukrepa se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Nujna zdravniška pomoč: Zdravljenje je simptomatično. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne 
življenjske funkcije. Specifičnega antidota ni. 
 


