
2. UPORABA: 

 

Sredstvo PROMANAL AF NEU se uporablja kot kontaktni insekticid, ki je  namenjen  zatiranju 
kaparjev (Coccidae) in pršic prelk  (Tetranychidae) na okrasnih rastlinah, tako v delovnih in 
bivalnih prostorih, kot tudi v rastlinjakih, ki so namenjeni neprofesionalnemu gojenju okrasnih rastlin.  

 

Pred uporabo je treba plastenko dobro pretresti. Sredstvo se nanese neposredno na napadene rastline, 
brez predhodnega redčenja z vodo. Pri zatiranju pršic prelk se poškropi celo rastlino, tudi s spodnje strani 
listov. Pri zatiranju kaparjev je potrebno uničevanje kolonij škodljivcev. Običajno zadošča enkratna 
uporaba, v nasprotnem primeru pa se tretiranje ponovi v tedenskih razmikih. 

 

ČAS UPORABE: Prvo škropljenje se izvede po pojavu škodljivcev. Optimalen čas za uporabo sredstva 
je zvečer.  

FITOTOKSIČNOST:  Uporaba sredstva PROMANAL AF NEU je dovoljena zgolj na fikusu in 
rombolistni viti. Mnoge okrasne rastline, kot so npr. oleander, praproti ter različne vrste mehkolistnih in 
cvetočih rastlin so lahko občutljive na sredstvo PROMANAL AF NEU.  Priporoča se, da se pred 
uporabo sredstva opravi na  ostalih vrstah okrasnih rastlin preizkus fitotoksičnosti.   

OPOZORILA: Sredstva se ne sme uporabljati na rastlinah, ki so izpostavljene neposredni sončni svetlobi 
oziroma visokim temperaturam zraka. Kapljice razpršene megle lahko povzročijo oljne madeže, zato je 
pod tretirane rastline  treba položiti časopisni papir ali pa se jih škropi na prostem. Če se po tretiranju s 
sredstvom PROMANAL AF NEU na rastlinah pojavijo znaki fitotoksičnosti, se potaknjencev iz 
poškodovanih rastlin ne sme uporabljati za nadaljnje razmnoževanje.  Škropljenje je treba izvajati na 
način, da se prepreči zanašanje na bližnje rastline. 

KARENCA: Karenca ni potrebna. 

MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Določitev mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih ni potrebna. 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo PROMANAL AF NEU se razvršča in označi  kot: 

  
R52/53 

 

S2 

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 

Hraniti izven dosega otrok. 

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil.  



S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek.  

S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

 

Dodatni stavki: 

SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
 

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 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 sredstvom, se priporoča uporaba zaščitne obleke, zaščitnih 
rokavic in zaščite za dihala.  

DELOVNA KARENCA: Stik s tretiranimi rastlinami je dovoljen, ko se škropivo na njih popolnoma 
posuši. 

 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo se 
čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo 
zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga 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.  

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če 
je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito izpira z vodo 15 
minut. Posvetovati se je treba z zdravnikom ali okulistom.  

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije 2-3 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 
izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno, se zdravniku predloži navodila 
za uporabo, etiketo ali varnostni list.  

Napotki za zdravnika: Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje 
in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičen protistrup ni poznan. 
Zdravljenje je simptomatično. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. 

 


