
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo AMYLO-X je preventivni fungicid na podlagi mikroorganizmov, ki 
deluje na patogene glive in bakterije z različnimi načini delovanja. Vsebuje bakterije Bacillus 
amyloliquefaciens var. plantarum, sev D747, ki se pojavljajo tudi v naravi. Sredstvo deluje tako, da 
preprečuje rast povzročiteljev bolezni na način da z njimi tekmuje za življenjski prostor in hrano na 
površini rastline. Bakterija tudi povečuje odpornost rastlin in tvori snovi, ki zavirajo razvoj patogena.  
 

NAVODILO ZA UPORABO:  
Sredstvo AMYLO-X se uporablja preventivno: 

- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zmanjševanje okužb s sivo 
plesnijo (Botryotinia  fuckeliana) v odmerku od 1,5 do 2,5 kg na ha pri porabi 200-
1000 L vode na ha. Tretira se od  fenološke faze, ko so socvetja jasno vidna (BBCH 
53), do fenološke faze, ko so jagode zrele za obiranje (BBCH 89). S sredstvom se 
lahko na isti površini tretira v eni rastni dobi največ 6 krat, časovni interval med 
posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni. 

- na pečkatem sadnem drevju za zmanjševanje okužb s hruševim ožigom (Erwinia 
amylovora), monilijami (Monilia spp.) in rjavo hruševo pegavostjo (Stemphylium 
vesicarium) v odmerku od 1,5 do 2,5 kg na ha pri porabi 500-1500 L vode na ha. 
Tretira se od fenološke faze  mišjega ušesca (BBCH 10) do fenološke faze, ko so 
plodovi užitno zreli (BBCH 89). S sredstvom se lahko na isti površini tretira v eni 
rastni dobi največ 6 krat, časovni interval med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni; 

- na koščičastem sadnem drevju za zmanjševanje okužb z monilijami  (Monilia spp.) 
in bakterijskim rakom koščičarjev (Xanthomonas arboricola pv. pruni) v odmerku 
od 1,5 do 2,5  kg na ha pri porabi 500-1500 L vode na ha. Tretira se od fenološke faze, 
ko so  prvi listi oddvojeni: zelene luske rahlo odprte, listi odganjajo (BBCH 10), do 
fenološke faze, ko so zreli plodovi užitni (BBCH 89). S sredstvom se lahko na isti 
površini zemljišču tretira v eni rastni dobi največ 6 krat, časovni interval med 
posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni. 

- na kiviju  za zmanjševanje okužb z bakterijskim ožigom kivija  (Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae) v odmerku 1,5 kg na ha pri porabi 1000 L vode na ha. Tretira 
se od fenološke faze, ko so brsti nabrekli (BBCH 10), do fenološke faze, ko so 
plodovi užitno zreli (BBCH 89). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira v eni 
rastni dobi največ 6 krat, časovni interval med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni. 

- na rozgastem sadju, jagodah in drugem drobnem sadju in jagodičevju na prostem 
in v zaščitenih prostorih za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo 
(Botryotinia  fuckeliana) in pepelovkami iz rodu Podosphaera (Podosphaera sp.) v 
odmerku od 1,5 do 2,5 kg na ha pri porabi 500-1000 L vode na ha. Tretira se od 
fenološke faze, ko se pojavi prvi list (BBCH 10), do fenološke faze, ko so zreli 
plodovi užitni (BBCH 89). S sredstvom se lahko na isti površini tretira v eni rastni 
dobi največ 6 krat, časovni interval med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni. 

- na solati in drugih solatnicah na prostem in v zaščitenih prostorih za zmanjševanje 
okužb z belimi gnilobami (Sclerotinia spp.), solatno plesnijo (Bremia lactucae), 
sivo plesnijo (Botryotinia  fuckeliana) in bakterijsko solatno gnilobo 
(Pseudomonas cichorii) v odmerku od 1,5 do 2,5  kg na ha pri porabi 200-1000 L 
vode na ha. Tretira se od fenološke faze, ko je 4. list razvit (BBCH 14), do fenološke 
faze, ko pridelek doseže značilno velikost (BBCH 79). S sredstvom se lahko na isti 
površini tretira v eni rastni dobi največ 6 krat, časovni interval med posameznimi 
tretiranji je 7 do 10 dni. 

- na paradižniku, jaj čevcih in papriki   na prostem in v zaščitenih prostorih za 
zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia  fuckeliana) in paradižnikovo 
pepelovko  (Laveillula taurica) v odmerku od 1,5 do 2,5 v kg na ha pri porabi 500-
1000 L vode na ha. Tretira se preventivno od fenološke faze nastavka plodov do 



pobiranja plodov. S sredstvom se lahko na isti površini tretira v eni rastni dobi največ 
6 krat, časovni interval med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni. 

- na bučevkah z užitno in neužitno lupino v zaščitenih prostorih za  zmanjševanje 
okužb s sivo plesnijo (Botryotinia  fuckeliana) v odmerku od 1,5 do 2,5  kg na ha pri 
porabi 500-1000 L vode na ha. Tretira se preventivno od fenološke faze nastavka 
plodov do pobiranja plodov. S sredstvom se lahko na isti površini tretira v eni rastni 
dobi največ 6 krat, časovni interval med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni. 

- na gojenih gobah v zaprtih prostorih za  zmanjševanje okužb z glivo  Trichoderma 
aggressivum (»zelena plesen«) v odmerku 15 g na 100 kg komposta, pri porabi 0,275 
L vode na 100 kg komposta. S sredstvom se tretira rastni substrat, v katerem se bodo 
gojile gobe.  S sredstvom se lahko v eni rastni dobi tretira največ 1 krat. 

 

ČAS TRETIRANJA: Tretira se pred pojavom bolezni. 
OPOZORILA: Priporočen odmerek sredstva je potrebno prilagoditi pritisku bolezni in pogojem za 
nastanek okužbe. Večji odmerek se uporablja, ko je pritisk bolezni velik, manjši pa, ko je pritisk 
bolezni majhen. 
FITOTOKSIČNOST (občutljivost rastlin na sredstvo): sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v 
skladu z navodilom za uporabo. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Tveganje, da bi povzročitelji bolezni razvili odpornost na 
bakterijo Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, sev D747, je sicer majhno, kljub temu je pri 
uporabi sredstva potrebno upoštevati načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin. 
MEŠANJE: O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je potrebno posvetovati z 
imetnikom registracije oziroma zastopnikom. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 so določene s 
predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

     3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo AMYLO-X se razvršča  kot: 
Kategorija: / 
 
Sredstvo AMYLO-X se označi  kot: 
 
 Piktogrami GHS: / 
 Opozorilne besede: /     
Stavki o nevarnosti: /   
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

 EUH208 Vsebuje Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, sev D747. 
Lahko povzroči alergijski odziv. 

 Previdnostni stavki – splošno: 
P102                                      Hraniti zunaj dosega otrok.  
 Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P270                                      Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
 Previdnostni stavki - odziv: / 
 Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

  Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
 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.    

 
Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi 
spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije mora o 
spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. 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. 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), zaščitne rokavice ter zaščito za dihala (maska ali polmaska).  
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na 
tretirani površini posuši.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro 
prezračen 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. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Takoj se 
pokliče zdravnika. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati 
bruhanja.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in se oko temeljito izpere s čisto 
vodo. V primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Medicinska pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen 
če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako 
svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. Specifičnega antidota ni. 
 


