
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo  AMISTAR je sistemični (translaminarni) fungicid širokega 
spektra s preventivnim delovanjem in dodatnim kurativnim delovanjem.  Priporoča se 
uporaba pred začetkom okužbe. Aktivna snov azoksistrobin sodi v skupino strobilurinov, ki 
delujejo na respiratorni sistem gliv. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo AMISTAR se uporablja v pšenici, je čmenu, rži in 
tritikali  za zatiranje rje (Puccinia sp.)  in rjavenja pšeni čnih plev ( Leptosphaeria 
nodorum) in za zmanjševanje okužb listnega ožiga ( Rhynchosporium secalis) v odmerku 
1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-300 L/ha (2-3 L/100 m2). Tretira se od razvojne 
faze začetek kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30-69). S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti 
najmanj 14 dni.    
 
KARENCA: Karenca za ječmen, tritikalo, pšenico in rž je 35 dni. 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, 
ne poškoduje gojenih rastlin. Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva, ker je fitotoksično za 
nekatere sorte jablan.  
MEŠANJE: O mešanju z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je potrebno posvetovati s 
svetovalci zastopnika.  
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov azoksistrobin so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo AMISTAR  se razvrš ča  kot: 
Akutna strupenost 4, H332 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo AMISTAR se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 Opozorilne besede:         Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H332 
H410 

Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

 EUH401          Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
 EUH208          Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 
 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P261           Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. 
 Previdnostni stavki - odziv: 
 P304+P340      PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem 
položaju, ki olajša dihanje. 
 P312                Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
 P391                Prestreči razlito tekočino. 



 Previdnostni stavki - shranjevanje:  /  
 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 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 in čiščenju rezervoarja in med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico 
mora delavec uporabljati zaščito za dihala. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec 
uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače). 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev brez zaščitne opreme je na tretirano površino 
dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma dobro zračen 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. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z 
vodo in milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno 
uporabo je potrebno delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s čisto vodo. 
Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se 
mu ne sme izzivati bruhanja. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje 
je simptomatično. Specifičen protistrup ni poznan.  
 
 


