
                              
2. UPORABA: 
  
2.1. GLAVNE UPORABE: 
 
Sredstvo THIRAM 80 WG se uporablja: 

a) na jablanah  za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis (VENTIN)) v 0,2% 
koncentraciji pri porabi vode 1500 L/ha (20 g na 10 L vode, oziroma največ 3,0 kg/ha) v 7 do 
10 dnevnih presledkih proti primarnim okužbam. Uporablja se lahko s fungicidi iz skupine 
triazolov. Po končanih primarnih okužbah se lahko preide na 12 do 14 dnevne presledke med 
tretiranji;  

b) na hruškah  za zatiranje rjave hruševe pegavosti  (Stemphylium versicarium/ Pleospora allii, 
(PLEOAL)) v 0,2% koncentraciji (20 g na 10 L vode, največ 3,0 kg/ha) v 7-10 dnevnih 
presledkih; 

c) za zatiranje skladiš čnih bolezni  na jablanah in hruškah : jablanovega škrlupa v skladiš čih 
(Venturia inaequalis (VENTIN)), grenke gnilobe jabolk  (Neofabraea (1NFABG) /Gleosporium 
spp,), navadne sadne gnilobe  (Monilinia (1MONIG)) in mušje pegavosti jabolk  
(Schizothyrium pomi (SCHIPO)) v 0,2% koncentraciji pri porabi vode 1500 L/ha (20 g na 10 L 
vode, največ  3,0 kg/ha). Uporabi se ga za zadnji dve tretiranji. 
 

2.2. MANJŠE UPORABE 

FFS THIRAM 80 WG se v manjših kulturah uporablja: 

a) na slivah in češpljah  za zatiranje listne luknji čavosti koš čičarjev  (Stigmina Carpophila/ 
Wilsonomyces carpophilus (STIGCA)), rožičavosti češpelj  (Taphrina pruni (TAPHPR)), 
rdeče listne pegavosti češpelj  (Polystigma rubrum (POLTRU)) ter za zmanjševanje okužb 
s češpljevo rjo  (Tranzschelia pruni-spinosae (TRANPS)) v 0,2% koncentraciji pri porabi vode 
500 – 1500 L/ha (20 g na 10 L vode, maksimalni odmerek 3,0 kg/ha). Tretiramo od začetka 
cvetenja, ko je odprtih 10% cvetov (BBCH 61) in do fenološke faze, ko je plod dosegel 90% 
končne velikosti (BBCH 79). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v 
eni rastlin dobi, v 7 – 10 dnevnih presledkih; 

b) na breskvah in nektarinah za zatiranje breskove kodravosti  (Taphrina deformans 
(TAPHDE)) v 0,2% koncentraciji pri porabi vode 500 – 1500 L/ha (20 g na 10 L vode, 
maksimalni odmerek 3,0 kg/ha). Tretiramo od začetka cvetenja, ko je odprtih 10% cvetov 
(BBCH 61) in do fenološke faze, ko je plod dosegel polovico končne velikosti (BBCH 75), pri 
čemer je treba upoštevati 35 dnevno karenco. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira 
največ 3 krat v eni rastlin dobi, v 7 – 10 dnevnih presledkih; 

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva THIRAM 80 WG  za manjše uporabe na 
slivah, češpljah, breskvah in nektarinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva THIRAM 80 WG na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. 

2.3. OPOZORILA:  

Sredstvo se sme uporabljati na istem zemljišču največ štirikrat v eni rastni sezoni.  

Pri tretiranju se priporoča uporaba šob, ki zmanjšajo zanašanje. 

Za boljšo oprijemljivost in preprečevanje spiranja škropilne brozge se priporoča dodajanje omočila na 
podlagi di-1-p-mentena v 0,05% koncentraciji (5 ml/10 L vode). 

2.4. FITOTOKSIČNOST:  

Če se uporablja FFS THIRAM 80 WG v skladu z navodili na jablanah in hruškah, ni fitotoksičen. 

Ne sme se uporabljati 4-5 dni po tretiranju s FFS, ki vsebujejo baker.  

Mešanje (kompatibilnost): THIRAM 80 WG se lahko meša z večino sredstev za varstvo rastlin, razen s 
sredstvi na osnovi bakra. 

2.5. KARENCA IN OSTANKI FFS:  

Karenca je 14 dni za slive in češplje, 35 dni za jablane, hruške, breskve in nektarine. 

Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih  za aktivno snov tiram (thiram) so 
določene predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 



3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo THIRAM 80 WG se razvršča in označi kot: 
 
Piktogrami GHS: 
 

GHS07  GHS08  GHS09  
 
Opozorilne besede: 
POZOR 
 
Obvestila o nevarnosti 
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H319  Povzroča hudo draženje oči.  
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 
Dodatne informacije o nevarnosti 
EUH401  Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo 
EUH208  Vsebuje tiram. Lahko povzroči alergijski odziv. 
 
Previdnostni stavki – prepre čevanje: 
P260  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.  
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
 
Previdnostni stavki – odziv: 
P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 

zdravnika 
P305 + P351 + 
P338 

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, 
če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem 

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo 
 
Previdnostni stavki – odstranjevanje: 
P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in 

odpadne embalaže.  
 
Dodatni standardni stavki za varnostne ukrepe, pove zane z okoljem: 
 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali 

izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov 
na kmetijskih zemljiščih in cestah. 

 
Spe3  Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 50 m tlorisne 

širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  
 
Kjer ni mogoče zagotoviti 50 m varnostnega pasu, je uporaba FFS THIRAM 80 WG strogo 
prepovedana. 
 
Pooblaščeni zastopnik Karsia Dutovlje d.o.o.(v nadaljnjem besedilu: zastopnik) je dolžan, da nevarnost 
in sestavo sredstva v prometu v RS vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za 
nevarnost sredstva na etiketi mora 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. Zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava). 
 



PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi:  
Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak, zagotovimo osnovne 
življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo pripravka.  
Pri stiku s kožo:  
Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z vodo in milom.  
Stik z očmi:  
S palcem in kazalcem razpremo očesno veko in oko temeljito speremo s čisto vodo.  
Pri vdihavanju:  
Pri pravilni uporabi ni pričakovati nevarnosti za zdravje ljudi, sredstvo je v  obliki zrnc in ne vsebuje 
prahu. Sicer se ukrepa v skladu s splošnimi navodili.  
Pri zaužitju:  
Usta se izpere z vodo, prisebna oseba naj popije 2 do 3 dcl vode. Bruhanje se izziva le po 
predhodnem posvetu z zdravnikom. Osebi z moteno zavestjo se ne daje piti ničesar, niti se ne izziva 
bruhanja. Prepovedano je uživanje alkohola. 
Nujna zdravniška pomoč:  
V primeru zaužitja sredstva naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g/kg telesne teže) razredčeno z 
vodo v razmerju najmanj 1:4; pri večjih zaužitjih je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota 
ni. Zdravljenje je simptomatično.  
 

 


