
2. UPORABA: 
 
Sredstvo KOROMITE  je dotikalni akaricid in insekticid, ki se uporablja: 
a) na pečkatem sadnem drevju  za zatiranje rdeče sadne pršice ( Panonychus ulmi) v 
času po cvetenju do fenološke faze, ko plodovi dosežejo 60 % končne velikosti, v odmerku 
0,625 L/ha pri porabi vode 500 L na ha na 1 m višine krošnje. 
b)  na jagodah : 
  - za zatiranje navadne pršice ( Tetranynchus urticae) v času do fenološke faze »cvetnega 
balona« v odmerku 1,25 L/ha ob uporabi 600-800 L vode na ha.  V tej fenološki fazi lahko 
izvedemo največ eno tretiranje.  
  - za zatiranje navadne pršice ( Tetranynchus urticae) v fenološki fazi od razvoja stranskih 
poganjkov naprej  v odmerku 1,25 L/ha, ob uporabi 600-800 L vode na ha. V tej fenološki fazi 
lahko izvedemo največ eno tretiranje.  
c) na okrasnih rastlinah  za zatiranje navadne pršice ( Tetranynchus urticae) v 0,05 % 
koncentraciji in za  zatiranje listnih zavrtalk ( Liriomyza sp.)  v 0,1 % koncentraciji. 
d) v hmelju   za zatiranje navadne pršice ( Tetranynchus urticae) v fenološki fazi, ko je 
približno 50% cvetov odprtih (BBCH 65) do faze, ko je 50 % kobulov zaprtih (BBCH 85)  v 
odmerku 1,5 L/ha, ob uporabi  največ 3300 L vode na ha.  
 
OPOZORILA: S sredstvom KOROMITE se lahko tretira na istem zemljišču pečkato sadno 
drevje, hmelj in jagode največ dvakrat, okrasne rastline pa največ štirikrat v eni rastni sezoni. 
 
FITOTOKSIČNOST: Pri sortah Zlati delišes, Gala in Braeburn lahko pride do fitotoksičnosti 
na listih. Sredstvo zato zaenkrat ni primerno za uporabo na sortah jabolk Zlati delišes, Gala 
in Braeburn. Močnejše fitotoksičnosti se lahko pojavijo v primeru, če je ob tretiranju hladno in 
deževno vreme. Sredstvo uporabljeno v skladu z navodili za uporabo ni fitotoksično za ostale 
gojene rastline. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi in foliarnimi gnojili. 
KARENCA: Karenca za pečkato sadno drevje je 14 dni, za hmelj 21 dni in za jagode 60 dni. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov milbemektin je 
za pečkato sadje, hmelj in jagode v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma 
na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 

Sredstvo KOROMITE se razvršča in označi kot: 
 
Xn   Zdravju škodljivo.  
N  Okolju nevarno.  
R10  Vnetljivo. 
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje. 
R65  Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R67  Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati 

etiketo. 
S60  Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja; takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati 

embalažo ali etiketo. 
 



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: Sredstvo je nevarno za čebele. Pri tretiranju pečkatega sadja je potrebno 
preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se tretira 30 m tlorisne 
širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Pri tretiranju jagod in okrasnih rastlin je potrebno 
preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se tretira  15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 10 m od meje brega voda 2. reda. S 
sredstvom  se pri uporabi v hmelju ne sme tretirati v območju 40 m tlorisne širine od meja 
brega voda 1. in 2. reda. Ob  uporabi pršilnikov z antidriftnimi šobami tipa Agrotop TD z 90 % 
zmanjšanjem zanosa (drifta) FFS se varnostni pas do površinskih voda spremeni tako, da se 
v hmelju z navedenim sredstvom ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje 
brega voda 1. in 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: Pri pripravi in uporabi sredstva je treba nositi zaščitne rokavice, 
zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo na njih 
popolnoma posuši. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in se 
jo zavaruje pred mrazom ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče 
zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.  
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo 
in milom.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in se oči temeljito spere s čisto 
vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Takoj je potrebno poiskati 
zdravniško pomoč. Osebam z motnjo zavesti se ne sme dati ničesar piti, niti ne izzivati 
bruhanja. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se ravna po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. 
Specifični antidot ni poznan. Zdravljenje je simptomatično. 
 


