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2. UPORABA:  
 
ZATO 50 WG se uporablja na jablanah za zatiranje:  
- jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) 
v odmerku 100-150 g/ha (10-15 g/100 L vode pri porabi 1000 L vode/ha) - tretira se preventivno, v 
času največje nevarnosti pojava bolezni, v 10-14 dnevnih presledkih; 
- povzročiteljev skladiščnih bolezni na jabolkih: jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) v 
skladiščih, grenke pegavosti (Gloesporium spp.), zelene plesni (Penicilium spp.). Povzročitelje 
skladiščnih bolezni se zatira zadnji dve tretiranji pred obiranjem (35 in 21 dni pred obiranjem), v 
odmerku 100-150 g/ha (10-15 g/100 L vode pri porabi 1000 L vode/ha).  
 
OPOZORILA: Na istem zemljišču se sme nasad  s sredstvom ZATO 50 WG tretirati največ štirikrat 
v eni rastni sezoni. 
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo.  
KARENCA: Karenca  za jablane je 21 dni. 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo ZATO 50 WG se razvršča kot: 
 
Xi  Dražilno. 
N    Okolju nevarno.  
R43  Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
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. 
S24  Preprečiti stik s kožo. 
S36/37/39  Nositi primerne zaščitno obleko, rokavice in zaščito za obraz in oči. 
S60/61  Snov in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje. 

Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in 
manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti 
pristojni organ. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati  v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. 
reda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne  iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom. Pri zastoju dihanja se nudi umetno dihanje 
in se poišče zdravniško pomoč. Nezavestnega se namesti v stabilen bočni položaj. Kontaminirana 
oblačila je potrebno takoj sleči. 
Pri zaužitju: Ne izziva se bruhanja brez predhodnega posveta z zdravnikom. Osebi se izpere usta, 
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popije naj do 2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva 
bruhanja.  
Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije  z vodo in 
milom. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere  s čisto vodo. V 
primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ponesrečenega se prenese na svež zrak, takoj se pokliče zdravniško pomoč. 
Navodilo zdravniku:  Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju se da 
prisebni osebi popiti aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčenega z vodo v razmerju najmanj 
1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca. Zdravljenje je 
simptomatično, specifičnega antidota ni.  
 
 
MANJŠA UPORABA 
 
Manjša uporaba se navede na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede 
opozorilo: »FFS lahko uporabljajo samo poklicni pridelovalci okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih. 

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na okrasnih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v 

zvezi z uporabo FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS.«. 
 
UPORABA: ZATO 50 WG se lahko uporablja v zaščitenih prostorih za zatiranje pepelastih plesni (Erysiphe 

sp.) na  petunijah, visečih petunijah, begonijah, toreniji, verbenah in drugih okrasnih rastlinah.   Tretira 
se največ dva krat v eni rastni dobi v koncentraciji do 0,015 % ob porabi vode do največ 1000 L/ha. 
 

OPOZORILA: Uporabnik FFS mora med mešanjem, polnjenjem škropilnice ter pri tretiranju uporabljati 
zaščitno obleko, zaščitne rokavice, klobuk s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (polmaska).  
24 ur po tretiranju vstopanje v rastlinjak ni dovoljeno - delovna karenca za dostop v prostore, kjer je bilo 
opravljeno tretiranje znaša 24 ur. Pred vstopom v rastlinjak je potrebno prostor predhodno dobro prezračiti. 
Delavec, ki rokuje s tretiranimi rastlinami mora pri delu uporabljati zaščitne rokavice. 
Tretiranje naj se izvede v večernih urah, ko zračenje rastlinjaka ni potrebno več ur. 
Ne tretirati v bližini vzgoje sadik gojenih rastlin, ki so namenjene prehrani ljudi (sadike sadja, vrtnin in 
zelišč). 
 
KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna.  
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov  za aktivno snov trifloksistrobin za okrasne 
rastline ni potrebna. 


