
 
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo DOMARK 100 EC se uporablja kot  sistemični triazolni 
fungicid s  širokim spektrom delovanja.  Deluje preventivno, kurativno in eradikativno.  
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo DOMARK 100 EC se uporablja na: 

a) trti za pridelavo vinskega grozdja   za zatiranje oidija vinske trte ( Uncinula 
necator) v odmerku 0,3 L/ha ob porabi vode 1000 L/ha. Priporoča se uporaba v 
fenološki fazi od začetka cvetenja  (BBCH 61) do začetka zorenja jagod (BBCH 81), v  
10 do 14 dnevnih presledkih.   

b) jablani  za zatiranje jablanovega škrlupa ( Venturia inaequalis) v odmerku 0,4 L/ha 
ob porabi vode 1000 L/ha. Priporoča se uporaba v fenološki fazi od konca cvetenja 
(BBCH 69) do faze, ko plodovi dosežejo polovico končne velikosti  (BBCH 75), v 7 do 
14 dnevnih presledkih.  
 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Aktivna snov tetrakonazol pripada fungicidni skupini DMI. 
Zaradi možnosti nastanka navzkrižne rezistence med fungicidi, ki pripadajo omenjeni skupini, 
se sme sredstvo DOMARK 100 EC in druga sredstva z enakim načinom delovanja uporabiti v 
istem vinogradu ali nasadu jablan največ dvakrat v eni rastni sezoni.  
KARENCA: 30 dni za vinsko grozdje, 14 dni za jabolka. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za 
uporabo.  
MEŠANJE:  Sredstvo se meša z večino sredstev, ki se uporabljajo v času njegove optimalne 
uporabe, kot so sredstva iz skupin ditiokarbamatov, ftalimidov, bakrovih spojin, žveplovih 
spojin, triazolov, acilalaninov in fenilamidov, oksazolov, strobilurinov, spiroksaminov, 
organskih fosfornih estrov, inhibitorjev in regulatorjev razvoja žuželk.  Pri pripravi škropilne 
brozge je treba upoštevati načela dobre agronomske prakse.  

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo DOMARK 100 EC se razvrš ča kot: 
Akut. strup. zauž. 4, H302 
Strup. vdih. 1, H304 
Draž. kože 2, H315 
Poškod. oči 1, H318 
STOT SE 3, H336 
Akut. in kron. vod.ok.2, H411 
 
Sredstvo DOMARK 100 EC se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

 GHS05 GHS07  GHS08  GHS09  
 
 Opozorilna beseda:       Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H302 
H304 
H315 
H318 

Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  
Povzroča draženje kože.  
Povzroča hude poškodbe oči. 

 



H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H411 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. 
 

 

 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P261 
P271 
P280 

Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. 
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 
Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito 
za obraz. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 

zdravnika. 
P331  NE izzvati bruhanja. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite 
brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

 P391    Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  
P405    Hraniti zaklenjeno. 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
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. 

SPe 3   Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jablan upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte za pridelavo 
vinskega grozdja 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. 

 
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 koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju ali čiščenju rezervoarja  ter med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim 
pršilnikom mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, 
predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, ščitnik za 
obraz in tesno prilegajoča zaščitna očala.  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine 
posušijo.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 



Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečencu se ne daje piti ničesar. Takoj se pokliče 
zdravnika. NE IZZIVA SE BRUHANJA! V primeru spontanega bruhanja mora biti glava 
ponesrečene osebe nižje od bokov, da se prepreči aspiracija. Nezavestnemu se ne sme dati 
ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila 
za uporabo sredstva. 
Stik s kožo: Kožo se izpira z obilico čiste vode 15 minut ali več. Odstrani se kontaminirano 
obleko in obutev. Pozor:  Uporabi se zaščitne rokavice; paziti je treba, da se ne kontaminira 
še nepoškodovanih delov kože in oči. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško 
pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito s počasnim curkom 
spere s čisto mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot očesne reže (ne na zrklo), pri 
poškodbah obeh očes pa na koren nosu. Oči se izpira 20 min in več. Nato se takoj poiščemo 
pomoč pri zdravniku ali okulistu. 
Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 


