
2. UPORABA: 

  
Sredstvo LAMARDOR FS 400 je fungicid  z lokalno-sistemičnim načinom delovanja, ki se uporablja 
za razkuževanje semena v odmerku 0,02 L sredstva na 100 kg semena: 
 
a) ozimne in  jare pšenice za zatiranje snežne plesni (Monographella nivalis), pšenične trde sneti 
(Tilletia tritici) in fuzarioz (Fusarium sp.); 
b) ozimnega in jarega ječmena za zatiranje snežne plesni (Monographella nivalis), ječmenove gole 

sneti (Ustilago nuda f.sp. hordei), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenove 

progavosti (Pyrenophora graminea) in fuzarioz (Fusarium sp.); 
c) ozimne in  jare tritikale za zmanjševanje okužbe s snežno plesnijo (Monographella nivalis) ter za 
zatiranje fuzarioz (Fusarium sp.); 
d) ozimne in  jare rži za zmanjševanje okužbe s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in 
fuzariozami (Fusarium sp.). 
 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Za dobro primarno in sekundarno porazdelitev sredstva po 
zrnju se razredči 0,02 L sredstva Lamardor FS 400 z 0,5 - 1 L vode. Pripravljena emulzija zadostuje 
za razkuževanje 100 kg semena. Sredstvo se po zrnju optimalno porazdeli, če se ga temeljito zmeša v 
tehnično zanesljivih aparatih za razkuževanje semena. Od kakovosti obdelave je odvisen tudi uspeh 
zaščite posevka. 
 
OPOZORILA V ZVEZI Z UPORABO SREDSTVA LAMARDOR FS 400: Sredstvo lahko 
uporabljajo izključno osebe, ki so v skladu s predpisi o semenskem materialu kmetijskih rastlin 
vpisane v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (pravne in fizične osebe, ki 
pripravljajo semenski material za trg), in ki izpolnjujejo vse zahteve v skladu s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih, imajo na razpolago ustrezne naprave za tretiranje semena ter usposobljene 
delavce. 
 
OPOZORILA V ZVEZI Z UPORABO TRETIRANEGA SEMENA: Semena, tretiranega s sredstvom 
LAMARDOR FS 400, se ne sme uporabljati za prehrano ljudi in živali ali za kakršnokoli drugo 
predelavo ali uporabo, ki ni v skladu z registrirano uporabo. S tretiranim semenom je treba ravnati 
tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi.  
 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili.  

KARENCA: Karenca za pšenico, ječmen, tritikalo in rž je zagotovljena s časom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivni snovi protiokonazol (izražena kot metabolit protiokonazol-desthio) in   
tebukonazol za pšenico, ječmen, tritikalo  in rž  so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.  
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo LAMARDOR FS 400 se razvrsti in označi kot: 
 
Xn  Zdravju škodljivo. Sk. razmn. 3. 
N  Okolju nevarno. 
R43  Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. 
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 

okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 



S20/21 Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. 
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 

etiketo. 
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
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. 

SPe5  Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla;  tudi 
na koncih vrst. 

SPe6  Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo. 
 
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 Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI: Pri tretiranju in setvi 
tretiranega semena je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da se 
upošteva predpise s področja varovanja voda. Nosečnicam se odsvetuje delo s tem sredstvom. 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in 
polnjenju rezervoarja ter med postopkom tretiranja semena mora delavec nositi  primerno zaščitno 
obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice, in trpežno obutev. Pri rokovanju s tretiranim 
semenom ter setvi tretiranega semena  mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko je setev končana in 
seme zadelano v zemljo. 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo se  
čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo 
zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega 
(na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC 
postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca.  
Pri vdihavanju: Ponesrečenca se prenese na svež zrak oz. se mu omogoči najboljše možno 
prezračevanje prostora, če prenos ni možen, se ukrepa v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se  kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če 
je treba, se posvetuje z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito izpira s čisto vodo 
15 minut. Posvetovati se je treba z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije 2-3 dL vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 
izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno se zdravniku predloži navodila 
za uporabo, etiketo ali varnostni list.  
Medicinska pomoč: Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in 
salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zagotoviti in vzdrževati je treba 
osnovne življenjske funkcije. Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično. 
 


