
 

 

 

 

 

 

 

    OBVESTILO in NAROČILNICA za insekticid »ASSET FIVE« 

po Dovoljenju za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin št. U34330-8/2020/2 z dnem 13.2.2020 

Z dnem 1.3.2020 se za obdobje 120 dni dovolita promet ter omejena in nadzorovana uporaba fitofarmacevtskega sredstva 
(FFS) ASSET FIVE  (piretrini 46,5 g/L (5% w/w)), Copyr s.p.a., Italija. 

FFS ASSET FIVE smejo v Republiki Sloveniji uporabljati poklicni pridelovalci jabolk, ki imajo nasade napadene s škodljivimi 
organizmi, navedenimi v 2. točki tega izreka, in imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine. 
FFS se prodaja neposredno, samo znanim kupcem in ne sme biti v prosti prodaji. FFS se lahko proda na zahtevo 
pridelovalcev. Zastopnik za navedeno FFS mora ob prodaji navedenega FFS vsakega kupca pisno seznaniti z vsemi pogoji 
uporabe, ki so navedeni v izreku tega dovoljenja. 
 
UPORABA: 
ASSET FIVE za  zatiranje jablanovega cvetožerja (Antonomus pomorum) na jablanah v 0,064 % koncentraciji (0,96 L v 1500 L 
vode na ha) v začetku brstenja jablane (razvojna faza B – C 3, oz. BBCH 51 – 54).  
Tretiranje se v primeru hladnejšega vremena v času začetka brstenja ponovi 5-7 dni po predhodnem. S sredstvom se tretira 
zvečer, oziroma v najhladnejših urah dneva. Priporočeni pH škropilne brozge je 5 do 6.  S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ dvakrat. 
KARENCA: Karenca zagotovljena s časom uporabe. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ob predvideni uporabi ni fitotoksično. 

MEŠANJE: Ne meša se s sredstvi alkalne pH reakcije (npr. bordojsko brozgo). Glede mešanja z drugimi sredstvi se posvetujte 

z zastopnikom. 

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov 

tako, da se upošteva predpise s področja varstva vode. 

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, 

med škropljenjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom ter med škropljenjem z ročno/oprtno škropilnico za ciljne 

površine, ki so visoko nad tlemi, se priporoča uporaba primerne zaščitne obleke (delovni kombinezon), zaščitnih rokavic in 

obutve. Pri stiku s tretiranimi rastlinami se priporoča, da delavec uporablja primerno delovno obleko (majica z dolgimi 

rokavi, dolge hlače). 

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši. 

ZNAKI ZASTRUPITVE: Draženje dihal; draženje kože (rdečica, srbečica); rdečica, solzenje, bolečine v očeh; lahko povzroča 

slabost, bruhanje in drisko ter bolečine v trebuhu. 

 

POGOJI ZA PROMET 
Mesto in način prodaje 
FFS se prodaja neposredno, samo znanim kupcem in ne sme biti v prosti prodaji. FFS se lahko proda na zahtevo 
pridelovalcev. Zastopnik za navedeno FFS mora ob prodaji navedenega FFS vsakega kupca pisno seznaniti z vsemi pogoji 
uporabe, ki so navedeni v izreku tega dovoljenja. 
Evidenca  
Zastopnik za FFS mora voditi evidenco, ki vsebuje podatek o kupcu FFS  (ime, natančen naslov, številko potrdila o pridobitvi 
znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani posamičnemu kupcu. Zastopnik za FFS lahko 
evidenco iz prejšnjega odstavka uporabi zgolj in samo za namen poročanja Upravi  RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin. 
Uporabniki FFS, ki bodo uporabili FFS ASSET FIVE, morajo o uporabi zgoraj navedenega FFS voditi evidenco, v kateri 
navedejo: lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, čas uporabe, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko 
količino uporabljene vode, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom škodljivih organizmov v 
tretiranih nasadih. Uporabniki FFS morajo evidenco o uporabi FFS poslati zastopniku najpozneje v roku 30 dni po izteku 
veljavnosti tega dovoljenja. 



 

 

 

Vpliv FFS  
Uporabniki FFS morajo opazovati tretirano površino glede vplivov in tveganj za okolje ter o ugotovitvah obvestiti 
opazovalno-napovedovalno službo za varstvo rastlin. 
 

Dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS ASSET FIVE, pridelovalcev iz 4. točke tega izreka se izda za 120 dni in velja od 
1.3.2020 do 30.6.2020. 
 

NAROČILNICA za ASSET FIVE (obvezen je vnos vseh zahtevanih podatkov) 

Ime in priimek  
ali 
Naziv pravne osebe: 

 

Popoln naslov: 
 
 

Davčna številka: 
 
ID štev.:  SI _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Davčni zavezanec: 
 

DA                          NE            ….ustrezno označi 

MID sadovnjaka,  
v katerem bo sredstvo 
uporabljeno: 

 

Ime in priimek 
Odgovorne osebe  za 
FFS:  

 
 

Štev. potrdila o znanju iz 
fitomedicine: 

_ _ _ _ _ _   Potrdilo velja do: 

Količina sredstva: 750 ml (kom)  

Ime in priimek 
naročnika: 

            
  

Telefonski kontakt 
naročnika: 

 
 

Kupec jamči za točnost svojih podatkov! 

pakiranje  PC v EUR/kos MPC v EUR/kos vklj. DDV 

12 x 0,75 L 58,50 64,06 

 

Pariteta: skladišče METROB d.o.o., Kidričeva cesta 38, 3000 Celje 
Plačilo: po predračunu 
 

Pogoji prodaje 
Za veljavno naročilo šteje prejem izpolnjene Naročilnice z vsemi zahtevanimi podatki, za izdajo blaga pa prejem plačila. 
Naročilnice sprejemamo faksimilno (03 7806 341) ali skenirano (komerciala@metrob.si). 
 

Za prodajo METROB d.o.o. 
 
Karmen Povše-Korez 
 

T: 03 7806 335 
F: 03 7806 341 
M: 031 656 938 
E: karmen.povse@metrob.si 
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