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Spoštovani sadjarji in vrtnarji!

Tako vrtnine kot sadno drevje napadajo številne bolezni in škodljivci, ki zmanjšujejo količino in kakovost
pridelka. Dobra tehnološka podkovanost, poznavanje in razumevanje bolezni, škodljivcev in sredstev za
varstvo rastlin pripomorejo h kakovostnemu in večjemu pridelku.
V letošnjem letu je na podlagi odločb, ki jih izdaja Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, prišlo
do nekaj sprememb pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) SWITCH 62,5 WG, FUSILADE FORTE
in PIRIMOR 50 WG.
Omenjenim sredstvom so bile spremenjene ali ukinjene določene uporabe zaradi na novo določenih
najvišjih dovoljenih ostankov (Maximum Residue Value - MRL). Spremembe so razvidne v spodnji tabeli.

Tabela 1: Spremembe glede na novo zakonodajo MRL
SREDSTVO

GOJENA RASTLINA
Brokoli, cvetača.
Paradižnik, paprika, jajčevci,
buče, bučke, kumare, dinje,
lubenice

SPREMEMBA
Prepoved uporabe – tveganje za potrošnika!
Prepoved uporabe na prostem
(še vedno dovoljen v zaščitenih prostorih)

Solata

Znižanje odmerka pri uporabi
na prostem na 0,5 kg/ha (prej 0,75 kg/ha)

Korenje, peteršilj
(za pridelavo korena)

Podaljšanje karence na 7 dni (prej 3 dni),
zmanjšanje števila uporab na 1x v rastni
sezoni (prej 2x)

Jablana, breskev, brstični
ohrovt, zelje, fižol, grah

Zmanjšanje števila uporab
na 1x v rastni sezoni (prej 2x)

Marelica, breskev, nektarina

Podaljšanje karence na 14 dni (prej 7 dni)

Češnje, maline, robide,
solata, endivija, radič,
motovilec, zelišča, korenje.

Zmanjšanje števila uporab
na 2x v rastni sezoni (prej 3x)

Kumare, kumarice za vlaganje
in bučke v zaščitenih prostorih

Zmanjšanje števila uporab
na 2x v rastni sezoni (prej 3x)

Paprika

Prepoved uporabe – tveganje za potrošnika!

Paradižnik, fižol, zelje, tobak

Prepoved uporabe – ni poskusov za MRL

Korenje

Znižanje najvišjega dovoljenega odmerka
na 1,5 L/ha (prej 2 L/ha)

Jagode

Podaljšanje karence na 42 dni (prej 28 dni)

Pirimor 50 WG

Switch 62,5 WG

Fusilade Forte
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V primeru, da ne boste uporabljali navedenih FFS v skladu z novimi odločbami o registraciji, se lahko
pripeti, da bodo v vaših pridelkih ugotovljene oz. presežene vrednosti MRL. Posledično vam lahko
zavrnejo odkup vašega pridelka ali imate težave pri inšpekcijskem nadzoru.
Opozarjamo vas, da morate tudi že nabavljena sredstva uporabljati v skladu z novimi odločbami, ne
glede na to, da imate na sredstvu še staro etiketo. Obvezno morate upoštevati spremembe, kot so
navedene v zgornji tabeli. V trgovinah bomo sredstva opremljena z novimi etiketami predvidoma od
decembra dalje.
Naše podjetje je te informacije objavilo na spletni strani in po e-pošti obvestilo tiste pridelovalce, katerih
kontakte imamo. V primeru, da sodelujete z drugimi pridelovalci vrtnin oziroma sadja, vas vljudno
prosimo, da jih opozorite o navedenih spremembah in možnih posledicah, če bi sredstvo še uporabljali
po starem.
Za dodatne vsebinske informacije lahko obrnete na našo agronomsko svetovalno službo ali pa nam
pišete na E – naslov: nasveti.silj@syngenta.com.
Želimo vam veliko uspeha pri varstvu in pridelavi!
S spoštovanjem,
Syngenta Agro d. o. o.
Mojca Pustovrh
Vodja registracij in stewardship-a
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