
2. UPORABA 

 
Sredstvo ZOOM 11 SC se uporablja kot kontaktni in selektivni akaricid z dolgotrajnim delovanjem na 

sveža jajčeca in mlade razvojne stadije pršic prelk. Uporablja se na: 

 

- na jablanah, hruškah, breskvah, nektarinah in marelicah za zatiranje rdeče sadne pršice 

(Panonychus ulmi) v času množičnega izleganja ličink iz zimskih jajčec oziroma  navadne pršice 

(Tetranychus urticae) spomladi v času odlaganja jajčec in izleganja ličink v 0,05 % koncentraciji pri 

porabi vode 1000 L/ha (500 mL/ha oz. 5 mL/100 m
2
), 

- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje rdeče sadne pršice (Panonychus 

ulmi) in navadne pršice (Tetranychus urticae), spomladi (pred cvetenjem), ob koncu obdobja 

izleganja ličink rdeče sadne pršice iz zimskih jajčec oziroma  ob pojavu zgodnjih stadijev ličink na 

mladih listih trte v 0,025 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L/ha (250 mL/ha oz. 2,5 mL/100 m
2
), 

- na agrumih za zatiranje agrumove pršice (Panonycus citri) in navadne pršice (Tetranychus 

urticae) ob pojavu zgodnjih stadijev ličink v 0,05 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L/ha (500 

mL/ha oz. 5 mL/100 m
2
). 

 

OPOZORILA:  S sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ en krat v eni rastni sezoni. 

Sredstvo ne deluje na višje razvojne stadije pršic in odrasle pršice. Navedeni odmerki se nanašajo na 

porabo vode 1000 L/ha. Da se na enoto površine zagotovi enak odmerek pripravka kot pri običajni 

porabi vode, je potrebno z večanjem ali manjšanjem volumna porabljene vode na enoto škropljene 

površine sorazmerno zmanjšati ali zvišati priporočeno koncentracijo škropilne brozge. Zaradi 

preprečevanja odpornosti je potrebno uporabljati različne aktivne snovi z drugačnim načinom 

delovanja. 

 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo 

poškodovalo naštetih rastlin. 

KARENCA: breskve, nektarine, marelice in agrumi 14 dni; jablane, hruške in trta 28 dni. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 

pridelkih  za aktivno snov etoksazol  za breskve, nektarine, marelice, agrume, jabolka, hruške in vinsko 

ter namizno grozdje so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in 

kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 

Sredstvo ZOOM 11 SC se razvršča in označi kot: 

 

N    Okolju nevarno. 

R50/53 
    Zelo strupeno za vodne organizme / lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na   

vodno  okolje. 

S2     Hraniti izven dosega otrok. 

S13     Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 

S37     Nositi primerne zaščitne 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 se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m 

tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda pri 

tretiranju trte. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 

2. reda pri tretiranju jablan, hrušk, breskev, nektarin, marelic in agrumov.  

 

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, 

polnjenju rezervoarja in med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom morajo 

delavci uporabljati zaščitne rokavice. Delavci morajo ob stiku s tretiranimi rastlinami  nositi primerno 

zaščitno obleko (dolge hlače in majica z dolgimi rokavi oziroma delovni kombinezon) in zaščitne 

rokavice.  

 

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro 

zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 

funkcije. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za 

uporabo pripravka. 

V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno onesnaženo obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z 

vodo in milom.  

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. 

V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Zastrupljeni naj popije  do 2 dl vode. 

Nezavestni osebi se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se je potrebno posvetovati 

z zdravnikom. 

Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 

simptomatično. Specifičnega antidota ni.  

 
 


