
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo BELTANOL je preventivni in kurativni fungicid ter baktericid.  
 
NAVODILO ZA UPORABO:  
a) GLAVNA UPORABA: 
Sredstvo se uporablja na paradižniku, gojenem v zaščitenih prostorih, za zmanjševanje okužb z 
bakterijsko uvelostjo (Clavibacter michiganensis) in bakterij iz rodu Pseudomonas spp. ter za 
zatiranje gliv iz rodu Pythium ter Phytophthora. 
 
S sredstvom se tretira samo preko sistema  kapljičnega namakanja v odmerku 4 L na ha pri porabi 
7500 vode na ha. Prvo tretiranje se izvede 5 do 15 dni po presajanju, drugo tretiranje se opravi 14 dni 
po prvem tretiranju. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko v istem rastnem ciklusu paradižnik tretira največ dva krat. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo. 
KARENCA: Karenca za paradižnik je 70 dni. 
 
 
b) MANJŠA UPORABA: 
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo 
navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva BELTANOL pri 
uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva BELTANOL na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
Ta uporaba je: 

- v trsnicah za razkuževanje trsnih cepljenk, cepičev in podlag za namen zatiranja sive 
plesni na lesu (Botrytis cinerea) s postopkom potapljanja v odmerku 0,7 L sredstva na 100 L 
vode za 8500 kosov  cepljenk, cepičev ali podlag.  
Podlage in cepiče se potopi v raztopino za 3 do 5 ur, odvisno od temperature vode. Pri tem 
mora biti les v celoti potopljen. Pred potapljanjem je potrebno podlage in cepiče namakati v 
vodi najmanj 12 ur.  
Cepljenke se pred pakiranjem za kratek čas potopi v raztopino. 

 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko cepljenke, cepiče ali podlage tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni v času mirovanja oziroma pred skladiščenjem (december in marec).  
KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe. 

 

 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Pri kapljičnem namakanju paradižnikov je potrebno 
sredstvo predhodno raztopiti v vedru in nato raztopino dodati v rezervoar za namakanje. 
Pri uporabi sredstva v trsničarstvu se raztopino pripravi v posodi za potapljanje. Da ne pride do 
obarjanja, je treba uporabiti plastično posodo in mehko vodo. Raztopino se lahko uporabi večkrat. 
RAVNANJE Z RAZTOPINO PO KONČANEM TRETIRANJU V TRSNIČARSTVU: Ostanek 
pripravljene raztopine je treba oddati pooblaščenemu odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Dokazila o 
oddaji raztopine pooblaščenemu odstranjevalcu nevarnih odpadkov mora uporabnik 
fitofarmacevtskega sredstva hraniti najmanj tri leta in jih vsako leto do 31. decembra posredovati na 
Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov 8-hidroksikinolin (v obliki sulfata) so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  



 
Sredstvo BELTANOL se razvršča in označi  kot: 
 
 Piktogrami GHS:  

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09  
 Opozorilne besede:      Nevarno 
Stavki o nevarnosti: 
H301 
H314 
H317 
H360D 
H411 

 
Strupeno pri zaužitju. 
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.  
Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
Lahko škoduje nerojenemu otroku. 
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Kategorija: 
Akutna strup. 3, H301 
Jedkost za kožo/draženje kože  
1, H314 
Preobčut. kože 1, H317 
Razmn. 1B, H360D 
Akut. in kron. za vod. okolje 
2, H411 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

Previdnostni stavki - preprečevanje:   
P260    Ne vdihavati hlapov/razpršila. 
P264    Po uporabi temeljito umiti roke.  
P280    Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za 
obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P301+P310   PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P303+P361+P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleči vsa kontaminirana 
oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. 
P305+P351+P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite 
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P308+P310   Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Takoj pokličite 
CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P391    Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  

 P405    Hraniti zaklenjeno. 
 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. 

 



Imetnik registracije oziroma zastopnik 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.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju raztopine, 
polnjenju/čiščenju rezervoarja, med namakanjem cepičev, cepljenk ali podlag ter pri stiku z 
omočenimi cepljenkami, cepiči ali podlagami mora delavec uporabljati zaščito za oči in obraz, 
primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), trpežno obutev  in zaščitne rokavice (nitrilne 
rokavice, odporne proti kemikalijam).  
DELOVNA KARENCA: Pri stiku s tretiranimi cepiči, cepljenkami, podlagami ali tretiranim 
substratom mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) 
in zaščitne rokavice. 
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. Zagotovi se ji osnovne življenjske 
funkcije in  poišče zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
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. Pred ponovno uporabo je treba delovno 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s čisto vodo. 
Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 
izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se 
zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan.  
 


