
Skladiščenje: 
Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah 
od 0 °C do 40 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.  Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži 
proizvajalca. 
Odločba št. 34330-20/2010/17, ki jo je izdalo na dan 20.06.2012 MKO, FURS z vsemi spremembami. 
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine. 
Rok uporabe: 2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. 
Št.šarže in datum proizvodnje: sta odtisnjena na embalaži. 
Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo. Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
Ukrepi za varovanje okolja: 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno pri tretiranju trte, kumar, kumaric za vlaganje in dinj upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne 
širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.  Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno pri tretiranju 
bučk, lubenic, krompirja ter solate 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. 
UPORABNIK JE DOLŽAN PREBRATI PRVO POMOČ PRI ZASTRUPITVI V NAVODILIH ZA UPORABO.
Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! 

® = zaščitni znak firme BASF   81072091SI1112-Slovenia

Enervin® 
Vsebuje aktivni snovi: 
METIRAM, 440 g/kg (44% w/w) CAS št.: 9006-42-2 
AMETOKTRADIN, 120 g/kg (12% w/w) CAS št.: 865318-97-4 

Druge nevarne kemikalije: 
Natrijeva sol diizobutil naftalen sulfonske kisline, 15 g/kg 
CAS št.: 27213-90-7 

Formulacija: močljiva zrnca (WG) 

Enervin® se uporablja kot kontaktni preventivni fungicid z dolgotrajnim delovanjem,
 ki se uporablja na: trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje 
peronospore vinske trte (Plasmopara viticola), bučnicah z užitno lupino (kumare, 
kumarice za vlaganje, bučke) in bučnicah z neužitno lupino (dinje, lubenice) za zatiranje 
kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis), krompirju za zatiranje krompirjeve plesni 
(Phytophthora infestans) ter solati za zatiranje solatne plesni (Bremia lactucae). 

Pozor!
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Enervin

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

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

P391 Prestreči razlito tekočino.   Vsebuje metiram. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

Proizvajalec in imetnik registracije: BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija 
Zastopnik: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska c. 111a, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512 
Prodaja: Metrob d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubečna, Tel.: 03 78 06 330

Vsebina: 1 kg

se uporablja kot kontaktni preventivni fungicid z dolgotrajnim delovanjem,
 ki se uporablja na: trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje 

), bučnicah z užitno lupino (kumare, 
kumarice za vlaganje, bučke) in bučnicah z neužitno lupino (dinje, lubenice) za zatiranje 

, krompirju za zatiranje krompirjeve plesni 
Bremia lactucae). 



NAČIN DELOVANJA: 
ENERVIN® je fungicid nove generacije, ki združuje aktivni snovi 
ametoktradin in metiram, z različnimi načini delovanja in tako 
omogoča delovanje na bolezen v vseh fazah njenega razvoja, od 
kalitve do sporulacije. 
Ametoktradin je kontaktni fungicid z dolgotrajnim preventivnim 
načinom delovanja. Metiram je kontaktni fungicid, ki spada v 
skupino ditiokarbamatov. ENERVIN® padavine počasneje izpirajo, 
ker se sredstvo voščene prevleke listja dobro oprime. 

UPORABA: 
Sredstvo ENERVIN® se uporablja kot kontaktni preventivni fungicid 
z dolgotrajnim delovanjem, ki se uporablja na: 
- trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje 
peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 2,5 kg/
ha. Tretira se od začetka pojava kabrnkov do začetka zorenja 
grozdja (BBCH 53 do 81). 
- bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, 
bučke) in bučnicah z neužitno lupino (dinje, lubenice) za 
zatiranje kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis) v 
odmerku 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2). Prvič se tretira, ko je viden prvi 
stranski poganjek (BBCH 20), zadnje tretiranje se opravi do 
začetka zorenja plodov (BBCH 81). 
- krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora 
infestans) v odmerku 2 kg/ha (20 g na 100 m2). Prvič se tretira ob 
začetku sklepanja vrst (BBCH 31), zadnje tretiranje se opravi v 
skladu s predpisano karenco. 
- solati za zatiranje solatne plesni (Bremia lactucae) v odmerku 2 
kg/ha (20 g na 100 m2). Tretira se od razvoja listov dalje do konca 
formiranja glav (BBCH 15 do 49). 

OPOZORILA: 
Na istem zemljišču so dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni 
sezoni. S sredstvom se tretira v časovnem razmaku 7 do 14 dni, ki 
se ga prilagodi nevarnosti za razvoj bolezni, oziroma v skladu z 
napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. 
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Tretira se preventivno, pri čemer se upošteva karenco. Ne priporoča 
se tretiranja pri temperaturah nad 25°C. 

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA: 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno pri tretiranju trte, 
kumar, kumaric za vlaganje in dinj upoštevati netretiran varnostni 
pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne 
širine od meje brega voda 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno pri tretiranju bučk, 
lubenic, krompirja ter solate 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. 

ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA: 
Z namenom preprečiti nastanek rezistence so s sredstvom 
Enervin®na istem zemljišču dovoljenja največ tri tretiranja v eni 
rastni sezoni, pri čemer sta pri zatiranju peronospore vinske trte 
dovoljeni največ dve zaporedni tretiranji s sredstvom Enervin®. Za 
ostala tretiranja tekom rastne dobe je potrebno uporabiti sredstva 
z drugačnimi načini delovanja in pri tem upoštevati tveganje 
nastanka navzkrižne rezistence. 

FITOTOKSIČNOST: 
Sredstvo uporabljeno v priporočenih odmerkih in na opisan način, 
ni fitotoksično za rastline. 

KARENCA: 
Karenca za trto je 35 dni; za bučnice z užitno lupino in neužitno 
lupino, krompir in solato 7 dni. 

DELOVNA KARENCA: 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami (razen trte) je treba nositi primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi), ob delu v 
vinogradu pa je treba nositi primerno delovno obleko (dolge hlače, 
majica z dolgimi rokavi) in rokavice. 
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MEŠANJE: 
Enervin® pri mešanju s sredstvi kot so Collis®, Kumulus®DF ali 
Vivando® daje homogeno zmes. Kemijske reakcije med navedenimi 
sredstvi niso opažene. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje 
ne vpliva na delovanje sredstva. 

ZAŠČITA PRI DELU: 
Pri delu s pripravkom pazimo, da ne pride v oči, na kožo in obleko. 
Ne vdihavamo razpršenih delcev škropiva. Ne tretiramo v 
vetrovnem vremenu. Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, 
mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja je treba nositi 
rokavice in delovni kombenzion. Med tretiranjem s traktorsko 
nošeno/vlečeno škropilnico ter med tretiranjem z ročno oprtno 
škropilnico je treba nositi rokavice, zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), pokrivalo s širokimi krajci in trpežno obutev. Med 
delom ne jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in /ali sumu na 
zastrupitev prekinemo z delom in ukrepamo po navodilih prve 
pomoči. Po delu se temeljito umijemo (tuširanje) in preoblečemo. 
Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva. Prav tako 
s čisto vodo operemo škropilnico. 

ZNAKI ZASTRUPITVE in PRVA POMOČ:
Znaki zastrupitve: Specifičnih znakov zastrupitve ni. Stik s kožo 
lahko povzroči alergijsko reakcijo. V primeru zaužitja 
koncentriranega pripravka lahko pride do pojava splošnih 
simptomov zastrupitve kot so: slabost, bruhanje in driska. 
Prva pomoč pri zastrupitvi: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo 
umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v 
dobro prezračen prostor in jo zavarujemo pred mrazom in vročino 
ter ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika 
in mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
pripravka. Pri vdihavanju: Ravnamo v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Odstranimo kontaminirano obleko in obutev ter kožo 
temeljito umijemo z vodo in milom. V primeru draženja se 
posvetujemo z zdravnikom. Stik z očmi: S palcem in kazalcem 
razpremo očesni veki ter oko temeljito speremo s čisto vodo. Če 
draženje ne mine, se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom. Pri 
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zaužitju: Usta temeljito izperemo z vodo, bruhanja se ne izziva. 
Prizadeta oseba naj popije do 2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo 
se ne sme dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja. Takoj se moramo 
posvetovati z zdravnikom in mu pokazati originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. Nujna zdravniška pomoč: V primeru 
zaužitja pripravka naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g na 
kg telesne teže) razredčeno z vodo v razmerju 1 : 4. V primeru 
zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca ob 
ustrezni zaščiti dihalnih poti. Specifičnega antidota ni. 
Zdravljenje je simptomatično. Zagotoviti in vzdrževati je 
potrebno osnovne življenjske funkcije. 

UKREPI V PRIMERU NEZGODE ALI RAZSUTJA SREDSTVA: 
V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno 
opremo in obvestiti pooblaščene osebe. 
a) V zaprtem prostoru sredstvo zberemo, posesamo v ustrezno 
posodo. V primeru, da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo 
v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri 
pooblaščenem podjetju. Tla na koncu umijemo z vodo in 
detergentom ter prostor prezračimo. Večje količine kontaminirane 
vode absorbiramo z nevtralnim vpojnim materialom (granulirana 
glina ali žagovina) in ga zberemo v ustrezne posode. Prepojeno 
sredstvo oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali 
pa pri pooblaščenem podjetju. 
b) V primeru požara gasimo z razpršenim vodnim curkom, gasilnim 
prahom, peno. 
c) V primeru nesreče pri prevozu zavarujemo kraj dogodka in 
opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije 
oziroma gasilce ali Center za obveščanje, tel.št.112. 
Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. 
Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v 
primeru nesreče v zaprtem prostoru. 
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RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN EMBALAŽO: 
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega 
sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti, 
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. 
Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje 
ravnanja z nevarnimi odpadki. Popolnoma izpraznjeno in trikrat 
izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko 
odstranimo kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja 
izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo 
pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na 
mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in 
slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom. 
Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti. 

TEHNIKA UPORABE SREDSTVA: 
Preprečevanje nastajanja ostankov: 
Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo 
izpraznimo do konca, speremo z vodo in jo dodamo škropivu v 
rezervoarju! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo v 
razmerju 1:10 in tretiramo po tretirani površini. 
Tretiranje: 
Škropilnice redno testiramo kot to določa zakon. Pred začetkom 
tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo 
in škropljenjem škropivo stalno mešamo ustrezno tipu škropilnice. 
Še posebej je mešanje potrebno po prekinitvi dela. 
Priprava sredstva za uporabo: 
Rezervoar škropilnice napolnimo do potrebnega volumna z vodo, 
dodamo odmerjeno količino sredstva, embalažo dobro izperemo 
in ne zavržemo! Med mešanjem in dolivanjem vode, do potrebnega 
volumna, lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve 
mešanja. 
Čiščenje škropilnice: 
Škropilnico po uporabi sredstva operemo ob dodajanju sredstva 
za pranje, na koncu izperemo s čisto vodo. 
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Enervin®

NAVEDENA UPORABA JE V SKLADU Z ODLOČBO O 
REGISTRACIJI. 

KLAVZULA O JAMSTVU:
Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri 
tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da 
na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi 
ne predvideti vse okoliščine, ki vplivajo na pripravek, je izključeno 
jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne 
uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, 
medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.
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Enervin® 
Vsebuje aktivni snovi: 
METIRAM, 440 g/kg (44% w/w) CAS št.: 9006-42-2 
AMETOKTRADIN, 120 g/kg (12% w/w) CAS št.: 865318-97-4 

Druge nevarne kemikalije: 
Natrijeva sol diizobutil naftalen sulfonske kisline, 15 g/kg 
CAS št.: 27213-90-7 

Formulacija: močljiva zrnca (WG) 

Enervin® se uporablja kot kontaktni preventivni fungicid z dolgotrajnim delovanjem,
 ki se uporablja na: trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje 
peronospore vinske trte (Plasmopara viticola), bučnicah z užitno lupino (kumare, 
kumarice za vlaganje, bučke) in bučnicah z neužitno lupino (dinje, lubenice) za zatiranje 
kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis), krompirju za zatiranje krompirjeve plesni 
(Phytophthora infestans) ter solati za zatiranje solatne plesni (Bremia lactucae). 

Pozor!

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

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

P391 Prestreči razlito tekočino.   Vsebuje metiram. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

Proizvajalec in imetnik registracije: BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija 
Zastopnik: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska c. 111a, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512 
Prodaja: Metrob d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubečna, Tel.: 03 78 06 330

Vsebina: 1 kg

se uporablja kot kontaktni preventivni fungicid z dolgotrajnim delovanjem,
 ki se uporablja na: trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje 

), bučnicah z užitno lupino (kumare, 
kumarice za vlaganje, bučke) in bučnicah z neužitno lupino (dinje, lubenice) za zatiranje 

, krompirju za zatiranje krompirjeve plesni 
Bremia lactucae). 


