
2. UPORABA:  
 
Sredstvo BOTECTOR je sredstvo z bakterostatičnim delovanjem in se uporablja za zmanjševanje 
okuženost grozdov s sivo plesnijo s tem, da se blastospore Aureobasidium pullulans  naselijo na 
površini cvetov in jagod ter ji odvzamejo prostor in hrano. 
BOTECTOR se uporablja za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botrytis cinerea) na trti za 

pridelavo vinskega in namiznega grozdja v odmerku 400 g/ha ob porabi 400 L vode na ha.  
 

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v 
razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic (BBCH 68) do razvojne faze, ko so jagode zrele 
(BBCH 89). Uporablja se kot alternativno sredstvo, lahko pa se z njim tretira po tretiranju z ostalimi 
sredstvi. Uporaba sredstva ne vpliva na kakovost grozdja in vrenje. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično. 
 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov Aureobasidium pullulans (soj DSM 14940 in 14941) so v skladu s predpisi o 
mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo BOTECTOR  se razvršča in označi kot: 
 

Xn  Zdravju škodljivo. 

 
Vsebuje spore Aureobasidium pullulans DSM 14940 in 
DSM 14941. Lahko povzroča alergijsko reakcijo.  

S2 Hraniti izven dosega otrok.  

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  

S22 Ne vdihavati prahu. 

S24  Preprečiti stik s kožo. 

S36/37/39  Nositi primerno zaščitno obleko in  rokavice. 

S46 
Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in 
pokazati embalažo ali etiketo. 

 
Proizvajalec 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 proizvajalec oziroma zastopnik 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije 
za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Alergiki in 
ljudje z oslabljenim imunskim sistemom naj ne rokujejo s tem  sredstvom. 
 



ZAŠČITA PRI DELU: Pri uporabi sredstva je za zaščito dihal obvezna uporaba FFP3 zaščitne maske. 
Priporoča se uporaba primernih zaščitnih rokavic in delovne obleke  za delavce, ki rokujejo s 
tretiranimi rastlinami. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se 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 
pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti 
z vodo in milom.  
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. 
V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere 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 se ne izziva bruhanja. Pokliče se 
zdravnika. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičnega antidota ni.  
 


