
2. UPORABA  
 
Sredstvo VELUM PRIME se uporablja kot sistemični nematocid, ki ima hkrati tudi fungicidno 
delovanje. Uporablja se na paradižniku, jaj čevcu, papriki, kumarah, bu čah, bučkah, 
dinjah in lubenicah  v zaščitenih prostorih za zmanjševanje populacije ogor čic koreninskih 
šišk ( Meloidogyne spp.) . Sredstvo se uporablja samo v sistemu kapljičnega namakanja v 
odmerku 0,625 L/ha (6,25 mL na 100 m2), največ 2 krat v eni rastni dobi gojene rastline.  
Sredstvo se prvič uporabi 1-3 dni pred presajanjem ali takoj po presajanju, drugič se ga 
uporabi 15 do 30 dni po presajanju. Sredstvo ima hkrati tudi fungicidno delovanje, tako da 
zmanjšuje okužbe s paradižnikovo  pepelovko ( Leveillula taurica) na paradižniku in 
pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca sp.) na bučnicah.  
 
OPOZORILA:  
Sredstvo VELUM PRIME se sme uporabljati samo za kapljično namakanje in samo v 
zaščitenih prostorih. Sredstva se ne sme uporabljati v setvenicah. 
FITOTOKSIČNOST: Ob upoštevanju navodil za uporabo sredstvo ni fitotoksično. Znaki 
fitotoksičnosti se lahko pojavijo na občutljivih sortah kumar. O občutljivosti posameznih sort 
kumar se pred uporabo sredstva posvetujete s proizvajalcem ali zastopnikom za sredstvo. 
KARENCA: za paradižnik, jajčevec, papriko, dinje, buče in lubenice 3 dni; za kumare in 
bučke 1 dan. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov fluopiram so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

    3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo VELUM PRIME se razvrš ča in ozna či  kot: 
 Piktogrami GHS:  

 GHS09  
 
 Opozorilne besede:      / 
Stavki o nevarnosti:   
H411 
Kategorija: 
Akut. in kron. za vod. okolje 
2, H411 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

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

 EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazolin-3-on, 5-kloro-2-metilizotiazol-3-on 
in 2 metil-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 

 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P281                                  Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. 
 Previdnostni stavki - odziv:  / 
 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 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. Imetnik registracije oziroma zastopnik 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 ali čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice. Pri 
stiku s tretirano zemljo/substratom mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Ni potrebna. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca se mora zagotoviti varnost reševalca. 
Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro 
prezračen prostor in se jo zavarujemo pred mrazom oziroma vročino. 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. Pokliče se zdravnika in se mu predloži navodila za 
uporabo, etiketo ali varnostni list. 
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. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


