
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo MIRADOR 250 SC 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. 
 
a) GLAVNE UPORABE 
Sredstvo MIRADOR 250 SC se uporablja:  
- na kumarah , gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zmanjševanje okužb 

kumarne plesni ( Pseudoperonospora cubensis) in pepelovk bu čnic ( Erysiphe sp., 
Sphaeroteca sp.) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 500-1200 L/ha (5-12 
L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvitih šest pravih listov na glavni vreži, do 
polne zrelosti plodov (BBCH 16-89). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 
dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 10 dni.  

- na kumaricah za vlaganje , gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zmanjševanje 
okužb kumarne plesni ( Pseudoperonospora cubensis) in pepelovk bu čnic ( Erysiphe 
sp., Sphaeroteca sp.) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-1000 L/ha (2-
10 L/100 m2) na prostem in 200-1500 L/ha (2-15 L/100 m2) v zaščitenem prostoru. Tretira 
se od razvojne faze, ko je razvitih šest pravih listov na glavni vreži, do polne zrelosti plodov 
(BBCH 16-89). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni 
sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 10 dni.  

- na bučkah , gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zmanjševanje okužb kumarne 
plesni ( Pseudoperonospora cubensis) in pepelovk bu čnic ( Erysiphe sp., Sphaeroteca 
sp.) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 500-1200 L/ha (5-12 L/100 m2). 
Tretira se od razvojne faze, ko je razvitih šest pravih listov na glavni vreži, do polne zrelosti 
plodov (BBCH 16-89). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni 
rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 10 dni.  

- na bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih bu č), gojenih na prostem in v zaščitenem 
prostoru, za zmanjševanje okužb kumarne plesni ( Pseudoperonospora cubensis) in 
pepelovk bu čnic ( Erysiphe sp., Sphaeroteca sp.) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri 
porabi vode 500-1200 L/ha (5-12 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvitih šest 
pravih listov na glavni vreži, do polne zrelosti plodov (BBCH 16-89). S sredstvom se lahko 
na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora 
biti najmanj 10 dni.  

- na špargljih za zmanjševanje okužb beluševe rje ( Puccinia asparagi) in beluševe rjave 
pegavosti ( Stemphylium vesicarium) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 
300-1000 L/ha (3-10 L/100 m2). V rodnih nasadih se lahko šparglje tretira samo po spravilu 
pridelka, v razvojni fazi, ko je rast stebla končana do polne zrelosti plodov (BBCH 39-89). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik 
med tretiranjema mora biti najmanj 10 dni. 

- na paradižniku, papriki in  jajčevcu , gojenem na prostem in v zaščitenem prostoru, za 
zatiranje paradižnikove pepelovke ( Leveillula taurica), paradižnikove plesni 
(Phytophthora infestans), črne listne pegavosti paradižnika ( Alternaria solani) in 
pepelovk ( Erysiphe sp.) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 400-1200 L/ha 
(4-12 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvitih šest pravih listov, do polne 
zrelosti plodov (BBCH 16-89). S sredstvom se lahko v eni rastni sezoni na istem zemljišču 
tretira jajčevec na prostem, paradižnik v zaščitenih prostorih ter papriko največ dvakrat in 
jajčevec v zaščitenih prostorih ter paradižnik na prostem največ trikrat. Razmik med 
tretiranji mora biti najmanj 7 dni.  

- v brokoliju,  glavnatem zelju,  brsti čnem ohrovtu, kitajskem kapusu, glavnatem 
ohrovtu, listnatem ohrovtu in cvetači na prostem za zatiranje kapusne plesni 
(Peronospora parasitica) in pepelovk ( Erysiphe spp.) ter za zmanjševanje okužb bele 
rje križnic ( Albugo candida), črne listne pegavosti kapusnic ( Alternaria brassicae) in 
obro čkaste pegavosti kapusnic ( Mycosphaerella brassicicola) v odmerku 1 L/ha (10 



mL/100 m2) pri porabi vode 200-600 L/ha (2-6 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je 
razvitih šest pravih listov, do značilne velikosti, oblike in čvrstosti glav (BBCH 16-49). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik 
med tretiranjema mora biti najmanj 12 dni.  

- v grahu za stro čje in zrnje (suho in sveže)  ter krmnem grahu za zatiranje grahove rje  
(Uromyces pisi) in grahove pepelovke ( Erysiphe pisi) in za zmanjševanje okužb 
grahove pegavosti ( Mycosphaerella pinodes), grahove plesni ( Peronospora viciae f. 
sp. pisi) in grahove pegavosti ( Ascochyta pisi) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri 
porabi vode 200-500 L/ha (2-5 L/100 m2). Grah za stročje se tretira od razvojne faze, ko je 
viden prvi cvetni popek, do konca cvetenja (BBCH 51-69), grah za zrnje pa od razvitega 
sedmega pravega lista do razvojne faze, ko je 20 % strokov doseglo značilno dolžino 
(BBCH 17-72). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni 
sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 14 dni.    

- v fižolu za stro čje in zrnje (suho in sveže), bobu ter  vol čjem bobu na prostem za 
zatiranje rje  (Uromyces sp.)  in pepelovke ( Erysiphe sp.)  ter za zmanjševanje okužb 
pegavosti ( Mycosphaerella sp.) , plesni ( Peronospora sp.) in grahove pegavosti 
(Ascochyta sp.) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 150-800 L/ha (1,5-8 
L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvit sedmi pravi list, do razvojne faze, ko je 
20 % strokov doseglo značilno dolžino (BBCH 17-72). S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti 
najmanj 14 dni.    

- v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli na prostem za 
zatiranje čebulne rje ( Puccinia allii) in čebulne črnobe ( Cladosporium allii-cepae), ter 
za zmanjševanje okužb čebulne plesni ( Peronospora destructor), porove škrlatne 
pegavosti ( Alternaria porri), sive plesni ( Botrytis sp.) in papirnate bolezni listja pora 
in čebule ( Phytophthora porri) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-500 
L/ha (2-5 L/100 m2) za česen, čebulo, spomladansko čebulo in šalotko, 200-1000 L/ha (2-
10 L/100 m2) za por ter 300-1200 L/ha (3-12 L/100 m2) za drobnjak. Tretira se od razvojne 
faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v česnu, šalotki, 
drobnjaku, čebuli, spomladanski čebuli (BBCH 14-48) ter od razvojne faze, ko je razvit 6. 
pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poru (BBCH 16-48). S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, razen v spomladanski 
čebuli in šalotki največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 
dni pri tretiranju česna, šalotke, drobnjaka in čebule, 10 dni pri tretiranju spomladanske 
čebule ter 12 dni pri tretiranju pora. 

- v solati , endiviji,  rukoli, listnatem radi ču in posevkih mladih listov ter poganjkov 
vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista , gojeni na prostem in v zaščitenem 
prostoru, za zmanjševanje okužb solatne plesni ( Bremia lactucae) in pepelaste plesni 
(Erysiphe cichoracearum) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-600 L/ha 
(2-6 L/100 m2) pri tretiranju solate ter pri porabi vode 300-1200 L/ha (3-12 L/100 m2) za 
endivijo. Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko so listi 
oziroma je glava značilne velikosti, oblike in čvrstosti (BBCH 14-49). S sredstvom se lahko 
na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora 
biti najmanj 7 dni.  

- v radi ču za siljenje  in vitlofu na prostem za zmanjševanje okužb solatne plesni ( Bremia 
lactucae) in radi čeve pepelovke ( Erysiphe cichoracearum) v odmerku 1 L/ha (10 
mL/100 m2) pri porabi vode 200-600 L/ha (2-6 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je 
razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko so listi oziroma je glava značilne velikosti, oblike in 
čvrstosti (BBCH 14-49). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v 
eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 21 dni. 
Opozorilo: Liste, odstranjene s korena radiča za siljenje in vitlofa, se lahko uporablja po 
preteku karence. Korenina radiča za siljenje se ne sme uporabljati za prehrano ljudi in 
živali. 

- v radi ču za siljenje  in vitlofu v času siljenja v prostoru za siljenje  za zmanjševanje okužb 
solatne plesni ( Bremia lactucae) in radi čeve pepelovke ( Erysiphe cichoracearum) v 



odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2). S sredstvom se lahko radič za siljenje tretira največ enkrat 
v eni rastni sezoni.   
Opozorilo: Liste, odstranjene s korena radiča za siljenje in vitlofa, se lahko uporablja po 
preteku karence. Korenina radiča za siljenje se ne sme uporabljati za prehrano ljudi in 
živali. 

- v korenju  na prostem za zatiranje pepelovke kobulnic (Erysiphe heraclei) in  za 
zmanjševanje okužb korenjevega listnega ožiga (Alternaria dauci) in sive pegavosti 
korenjevega listja (Cercospora carotae) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi 
vode 200-600 L/ha (2-6 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do 
razvojne faze, ko je debeljenje zaključeno in je koren dosegel značilno obliko in velikost 
(BBCH 16-49). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni 
sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni. 

- v redkvi  in redkvici na prostem za zatiranje kapusne plesni ( Peronospora parasitica) ter 
zmanjševanje okužb bele rje križnic ( Albugo candida) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) 
pri porabi vode 200-600 L/ha (2-6 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi 
list, do  razvojne faze, ko je rastlina dosegla tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med 
tretiranjema mora biti najmanj 7 dni.  
- v kolerabici  na prostem za zatiranje kapusne plesni ( Peronospora parasitica) in 
pepelovk ( Erysiphe spp.)  ter za zmanjševanje okužb bele rje križnic ( Albugo candida), 
obro čkaste pegavosti kapusnic ( Mycosphaerella brassicicola) in glivi čnih listnih 
pegavosti ( Alternaria spp.) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-600 L/ha 
(2-6 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do  razvojne faze, ko je 
rastlina dosegla tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti 
najmanj 12 dni. 
- v rumeni (podzemni) kolerabi  na prostem za zmanjševanje okužb glivi čnih listnih 
pegavosti ( Alternaria spp.) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-600 L/ha 
(2-6 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do  razvojne faze, ko je 
rastlina dosegla tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti 
najmanj 12 dni. 
- v gomoljni in belušni zeleni na prostem za zatiranje listne pegavosti zelene ( Septoria 

apiicola) in pepelovk ( Erysiphe spp.)  ter za zmanjševanje okužb glivi čnih listnih 
pegavosti ( Alternaria spp.) in listne pegavosti ( Cercospora sp.)  v odmerku 1 L/ha (10 
mL/100 m2) pri porabi vode 200-600 L/ha (2-6 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je 
razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je rastlina dosegla tehnološko in fiziološko zrelost 
(BBCH 16-49). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni 
sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 14 dni. 

- v peteršilju (za pridelavo korena) na prostem za zatiranje listne pegavosti zelene 
(Septoria apiicola) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-600 L/ha (2-6 
L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je 
rastlina dosegla tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti 
najmanj 14 dni. 

- v pastinaku za zatiranje pepelovke kobulnic ( Erysiphe heraclei) in za zmanjševanje 
okužb korenjevega listnega ožiga (Alternaria dauci) in sive pegavosti korenjevega 
listja (Cercospora carotae) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-600 
L/ha (2-6 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, 
ko je rastlina dosegla tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49).  S sredstvom se lahko 
na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora 
biti najmanj 7 dni. 

- v rdeči in krmni pesi za zatiranje pepelovk ( Erysiphe spp.)  ter za zmanjševanje okužb 
glivi čnih listnih pegavosti ( Alternaria spp.) in listne pegavosti ( Cercospora sp.) v 
odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-600 L/ha (2-6 L/100 m2). Tretira se od 



razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je debeljenje zaključeno in je 
koren dosegel značilno obliko in velikost (BBCH 16-49).  S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 
dni.  

- v krompirju:  
- za zmanjševanje okužb bele noge krompirja ( Rhizoctonia solani) in 

krompirjevega ožiga ( Colletotrichum coccodes) v odmerku 3 L/ha (30 mL/100 
m2) pri porabi vode 50-150 L/ha (0,5-1,5 L/100 m2) s tretiranjem tal pred ali ob setvi 
krompirja. Tretira se pred vznikom krompirja (BBCH 00). S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.   

- za zmanjševanje okužb črne listne pegavosti krompirja ( Alternaria solani) v 
odmerku 0,5 L/ha (5 mL/100 m2) pri porabi vode 200-800 L/ha (2-8 L/100 m2). Tretira 
se od razvojne faze, ko so vidni prvi posamezni popki, do razvojne faze, ko so 
jagode prve oploditve še zelene, seme rahlo obarvano  (BBCH 51-85). S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med 
tretiranji mora biti najmanj 7 dni.  

- v oljni ogrš čici za zmanjševanje okužb črne listne pegavosti ( Alternaria brassicae), 
suhe trohnobe zelja ( Leptosphaeria maculans) in bele gnilobe ( Sclerotinia 
sclerotiorum) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 200-500 L/ha (2-5 L/100 
m2). Tretira se od razvojne faze, ko so prvi cvetovi odprti, do konca cvetenja(BBCH 60-69). 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 

- v pšenici, je čmenu, rži in tritikali za zatiranje rje (Puccinia spp.)  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.    

- v jagodah , gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zmanjševanje okužb jagodne 
pepelovke ( Sphaerotheca macularis) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 
200-600 L/ha (2-6 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko se pojavijo prvi nizi cvetov na 
dnu rozete, do razvojne faze, ko se pobira drugi pridelek in je več plodov obarvanih (BBCH 
51-89). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni. 
Razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 dni.    

 
KARENCA: 
- 3 dni za kumare, kumarice za vlaganje, bučke, bučnice z neužitno lupino (brez oljnih buč), 

paradižnik, papriko, jajčevec in jagode; 
- 7 dni za spomladansko čebulo, fižol za stročje, redkev, redkvico in krompir; 
- 14 dni za brokoli, cvetačo, glavnato zelje, kitajski kapus, glavnati ohrovt, listni ohrovt, 

brstični ohrovt, grah za stročje, fižol za zrnje, česen, šalotko, drobnjak, čebulo, solato,  
endivijo, rukolo, listnati radič in posevke mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do 
fenofaze 8. pravega lista, radič za siljenje in vitlof (gojen na prostem), korenje, rumeno 
(podzemno) kolerabo, kolerabico, gomoljno in belušno zeleno, peteršilj (za pridelavo 
korena), pastinak, rdečo, krmno in sladkorno peso;  

- 21 dni za por, radič za siljenje ter vitlof (gojen v zaščitenih prostorih) in oljno ogrščico;  
- 35 dni za grah za zrnje, krmni grah, ječmen, tritikalo, pšenico, rž, in volčji bob; 
- za šparglje je karenca zagotovljena s časom in načinom uporabe. 
 
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. 
  

 
b) MANJŠE UPORABE 



Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva MIRADOR 250 SC  pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah 
ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva 
MIRADOR 250 SC na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Te uporabe so: 
- na hmelju za zatiranje sekundarnih okužb s hmeljno peronosporo ( Pseudoperonospora 

humuli) in hmeljevo sivo pegavostjo ( Phoma exigua) v odmerku 1,6 L/ha (16 mL/100 
m2) pri porabi vode 1000-4000 L/ha (10-40 L/100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko so 
poleg razvitih listov vidni prvi cvetni brsti (od BBCH 55). S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti 
najmanj 14 dni.   

- v hrenu za zatiranje kapusne plesni ( Peronospora parasitica), bele rje križnic ( Albugo 
candida) in redkvine pegavosti ( Alternaria raphani) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri 
porabi vode 200-600 L/ha (2-6 L/100 m2). Tretira se od razvitega 6. pravega lista dalje (od 
BBCH 16). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni 
sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni.   

- v zeliščih za svežo uporabo in sušenje ter zeliš čne čaje za zatiranje rij (Uredinales) in 
plesni (Peronosporaceae) v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) pri porabi vode 300-1200 
L/ha (3-12 L/100 m2). Tretira se od razvitega 4. pravega lista dalje (od BBCH 14).  S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik 
med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni.   

 
KARENCA: 
- 28 dni za hmelj; 
- 14 dni za hren in zelišča. 
 
 

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 MIRADOR 250 SC se razvrš ča  kot: 
Akutna strupenost 4, H332 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo MIRADOR 250 SC 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 pri tretiranju kumar, kumaric, fižola, 
graha, boba, volčjega boba, bučnic z neužitno lupino (višjih od 50 cm) in 
paradižnika potrebno upoštevati netretiran varnostni pas 15 m  tlorisne širine 
od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega vode 2. reda.  

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je pri tretiranju hmelja potrebno upoštevati 
netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  

  Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju ostalih registriranih gojenih 
rastlin morate 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. 

  
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.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico ali 
pršilnikom ter med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati zaščito za 
dihala. Med pripravo škropilne mešanice in tretiranjem v zaščitenih prostorih (npr. v 
rastlinjaku) mora delavec uporabljati zaščito za dihala ter primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon) in zaščitne rokavice, ko se pričakuje tesen stik s tretiranimi rastlinami. 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.  
 


