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4. UPORABA:  CHESS 50 WG je sistemični insekticid, ki se uporablja: 

a) na breskvah in okrasnih rastlinah za zatiranje sive breskove uši (Myzus persicae) v 0,02 
% koncentraciji (20g/100 L vode);  

b) na krompirju za zatiranje sive breskove uši (Myzus persicae) v odmerku 0,4 kg/ha (4g na 
100 m2); 

c) na hmelju za zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon humuli) v 0,02 % koncentraciji (20 
g/100 L vode) oziroma v največjem dovoljenem odmerku 800 g/ha;  

d) na vrtninah (solata, paradižnik, paprika, jajčevci, zelje, kumare, melone)  za zatiranje 
rastlinjakove ščitaste uši (Trialeurodes vaporariorum) v rastlinjakih in na prostem  v 0,04 
- 0,06 % koncentraciji (40-60 g/100 L vode oz. 4-6 g/100 m2); 

e) na vrtninah  (solata, paradižnik, paprika, jajčevci, zelje, kumare, melone) za zatiranje 
kumarne uši (Aphis gossypii) v 0,02 % koncentraciji (20 g/100 L vode oz. 2 g/100 m2). 

 
OPOZORILA: Ne smemo tretirati pri visokih temperaturah, po mokrem listju ali pred dežjem. 
Sredstvo lahko uporabimo na istem zemljišču največ trikrat v eni rastni dobi. 
 
Pri uporabi pripravka moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih 
izvirov s tem, da se tretira najmanj 20 m od njih.  
 
FITOTOKSIČNOST: Pripravek, uporabljen v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo 
poškodoval gojene rastline. Pri občutljivih vrstah rastlin ali pri novih sortah priporočamo , da se 
preveri občutljivost za sredstvo.  
 
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z običajnimi fungicidi in insekticidi nevtralne reakcije.  
 
5. NEVARNOST:  Sredstvo Chess 50 WG se razvršča med nevarne pripravke z oznako: 
Xn  Zdravju škodljivo.  . 
R40 Možen rakotvoren učinek. 
R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči trajne škodljive učinke na vodno 

okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37  Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.  
S60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na embalaži in v navodilu. 
 
6. KARENCA:  

- 3 dni za paradižnik, paprika, jajčevce, melone in kumare 
- 7 dni za solato 
- 10 dni za zelje 
- 21 dni za krompir in hmelj 
- 28 dni za breskve 

  


