
2. UPORABA   
 
Sredstvo MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF se uporablja kot dotikalni (kontaktni) fungicid na 
trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za zatiranje oidija vinske trte ( Uncinula 
necator) v odmerku 3,6 – 8,0 kg/ha (36-80 g na 100 m2). 
 
OPOZORILA: Uporabo v času polnega cvetenja se odsvetuje. Sredstvo se lahko uporablja 
na trti ob pojavu okužbe, do razvojne faze, ko se večina jagod med seboj dotika (BBCH 79), 
največ 8 krat v eni rastni dobi, v 6 do 14 dnevnih presledkih, ki se jih po potrebi prilagaja 
pritisku bolezni. Pri nižjih temperaturah zraka (pod 16°C) je delovanje sredstva zaradi manjše 
hlapljivosti žvepla oslabljeno. Sredstvo je korozivno za številne kovine, vključujoč bakrove 
zlitine, zato je potrebno naprave za nanašanje po uporabi dobro oprati. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je lahko fitotoksično, če se ga uporablja pri temperaturah 
zraka, višjih od 25°C. 
MEŠANJE: Mešanje sredstva z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča.  
KARENCA: Karenca je 28 dni za trto. 
 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF se razvrš ča in ozna či kot: 
 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil.  

S20/21 

S36/37 

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 

Med delom nositi primero zaščitno obleko in rokavice. 

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. 

 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. reda in  5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: / 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga 
posuši. 
 
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. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne 
sme izzivati bruhanja. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo pripravka. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z 
vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja se posvetujemo z zdravnikom. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oči spira 15 min s  čisto vodo. Če 
draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 



Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti osebi se da piti do 2 dl vode. Bruhanja se ne 
izziva. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo sredstva. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje 
je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


