
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo NORIOS je sistemični fungicid z izrazitim translaminarnim 
delovanjem. Deluje preventivno, kurativno in eradikativno. Inhibira kalitev spor in rast micelija 
ter ima dobro antisporulacijsko delovanje. Aktivna snov azoksistrobin pripada skupini 
strobilurinov. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo NORIOS se uporablja preventivno:  
 

• v pšenici  za zatiranje rij ( Puccinia spp.),  listne pegavosti pšenice ( Septoria tritici) 
in rjavenja pšeni čnih plev ( Leptosphaeria (sin. Septoria) nodorum)) v odmerku 1 
L/ha ter uporabi 100-300 L vode na ha. Uporaba je dovoljena do konca cvetenja (BBCH 
69). Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 
14 dni. 

• v ječmenu  za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti ( Pyrenophora teres) in  rij 
(Puccinia spp.)  ter za zmanjševanje okužb s pepelovkami ( Erysiphe spp.) in  
ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) v odmerku 1 L/ha ter uporabi 
100-300 L vode na ha. Uporaba je dovoljena do konca cvetenja (BBCH 69). Dovoljeni sta 
največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni. 

• v rži, tritikali in ovsu  za zatiranje rij ( Puccinia spp.)  in za zmanjševanje okužb s 
pepelovkami ( Erysiphe spp.)  v odmerku 1 L/ha ter uporabi 100-300 L vode na ha. 
Uporaba je dovoljena do konca cvetenja (BBCH 69). Dovoljeni sta največ dve tretiranji v 
eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni.  

• v krmnem grahu  za zmanjševanje okužb z grahovo pegavostjo  ( Ascochyta pisi) ter 
grahovo pegavostjo in nožnimi boleznimi ( Mycosphaerella pinodes) v  odmerku 1 
L/ha ter uporabi 200-300 L vode na ha. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi 
v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni.  

• v grahu za zrnje  za zmanjševanje okužb z grahovo pegavostjo  ( Ascochyta pisi) ter 
grahovo pegavostjo in nožnimi boleznimi ( Mycosphaerella pinodes) v  odmerku 1 
L/ha ter uporabi 200-300 L vode na ha. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi 
v intervalu 14 dni.  

• na špragljih  za zmanjševanje okužb z vijoli čno pegavostjo ( Stemphylium 
versicarium) in beluševo rjo ( Puccinia asparagi) v odmerku 1 L/ha ter uporabi 200- 
600 L vode na ha. V rodnih nasadih se lahko šparglje tretira samo po spravilu pridelka. 
Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu  8 do 12 dni. 

• v bobu  za zatiranje rje iz rodu Uromyces (Uromyces sp.)  v odmerku 1 L/ha ter porabi 
vode 200-300 L/ha. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu, ki ne 
sme biti krajši od 14 dni.  

• v čebuli  za zmanjševanje okužb s čebulno plesnijo ( Peronospora destructor) v 
odmerku 1 L/ha ter uporabi 200-300 L vode na ha. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni 
rastni dobi v intervalu  7 do 10 dni. 

• v poru  za zatiranje rje (Puccinia sp.) v odmerku 1 L/ha ter uporabi 200-300 L vode na 
ha. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 
12 dni. 

• v korenju  za zmanjševanje okužb s korenjevim listnim ožigom ( Alternaria dauci) v 
odmerku 1 L/ha ter uporabi 200-300 L vode na ha.  Dovoljeni sta največ dve tretiranji v 
eni rastni dobi v intervalu 7 do 10 dni. 

• v oljni ogrš čici  za zatiranje bele gnilobe  ( Sclerotinia sclerotiorum) in za 
zmanjševanje okužb s pegavostmi iz rodu Alternaria (Alternaria spp.)  v odmerku 1 



L/ha pri porabi 200-300 L vode na ha. Tretira se v fenološki fazi od takrat, ko je odprtih 
10 % cvetov v socvetju, do konca cvetenja (BBCH 61-69). Dovoljeno je največ eno 
tretiranje v eni rastni dobi. 

• v krompirju  za zmanjševanje okužb z rjavo koreninsko gnilobo ( Collectotrichum 
coccodes) v odmerku 3 L/ha (30 mL/100 m2 ) pri porabi 50-150 L vode na ha (0,5-1,5 
L/100 m2), s tretiranjem tal ob sajenju krompirja v brazde. Tretiranje v brazde se izvede s 
posebno sejalnico, kjer prva šoba škropi takoj po odprtju brazde, druga pa preden se 
brazda zapre. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni. 

• v krompirju  za zmanjševanj okužb s črno listno pegavostjo krompirja ( Alternaria 
solani) v odmerku 0,5 L na 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 posamezni popki, do razvojne faze, ko so 
jagode prve oploditve še zelene in seme rahlo obarvano  (BBCH 51-85). Dovoljeni sta 
največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu najmanj 7 dni. 

• na okrasnih rastlinah , gojenih na prostem in v zaščitenih  prostorih, za zmanjševanje 
okužb z rjami ( Puccinia spp. in Melampsora spp.)  v odmerku 1 L/ha ter porabi do 
1000 L vode na ha. S sredstvom se tretira ob pojavu okužbe oziroma nevarnosti za 
okužbo. Dovoljeno je največ eno tretiranje v eni rastni dobi.  

• v kapusnicah, kot so zelje, cveta ča, brokoli, glavnati ohrovt, listnati ohrovt, 
brsti čni ohrovt, idr.,  za zatiranje alternarij ( Alternaria spp.)  in za zmanjševanje okužb 
z  belo rjo križnic ( Albugo candida) in obro čkasto listno pegavostjo kapusnic 
(Mycosphaerella brassicicola) v odmerku 1 L/ha ter uporabi 250-300 L vode na ha. 
Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 12 
dni. 

• v fižolu  za zatiranje rje iz rodu Uromyces (Uromyces sp.)  v odmerku 1 L/ha ter porabi 
200-300 L vode na ha. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu, ki 
ne sme biti krajši od 14 dni.  

OPOZORILA: S sredstvom se lahko tretira samo na prostem, z izjemo okrasnih rastlin, ki se 
jih lahko tretira na prostem in v zaščitenih prostorih. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo NORIOS vsebuje aktivno snov azoksistrobin iz 
skupine QoL fungicidov. Tveganje za nastanek rezistence na aktivne snovi iz te skupine je 
visoko, prav tako so poznani primeri navzkrižne rezistence med aktivnimi snovmi, ki 
pripadajo tej skupini. Z namenom preprečiti nastanek rezistence, se sme sredstva, ki 
pripadajo skupini QoL fungicidov, uporabljati največ dvakrat v eni rastni sezoni na isti 
površini. V primerih, ko je za zatiranje bolezni potrebno izvesti več tretiranj v eni rastni 
sezoni, se uporabi sredstva z drugačnimi načini delovanja.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu v navodili za 
uporabo. Sredstvo se lahko uporablja pri vseh zgodnjih in poznih sortah krompirja. Pred 
uporabo na krompirju, ki je namenjen predelavi, se je treba glede morebitne fitotoksičnosti 
posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom. 
KOLOBAR: Posebnih omejitev v kolobarju ni. 
KARENCA: Karenca je 35 dni za pšenico, ječmen, rž, tritikalo, oves, krmni grah, fižol in bob; 
21 dni za por in oljno ogrščico; 14 dni za čebulo, grah za zrnje ter kapusnice (zelje, cvetača, 
brokoli, glavnati ohrovt, listnati ohrovt, brstični ohrovt, idr.); 10 dni za korenje. Karenca za 
šparglje in krompir je zagotovljena s časom uporabe. Karenca za okrasne rastline ni 
potrebna. 

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 NORIOS se razvrš ča  kot: 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo NORIOS se označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

 GHS09  
 Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H410 

 Dodatne informacije o  
nevarnosti:  

   Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

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

Previdnostni stavki - splošno:   
P101   Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa 
proizvoda. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje:   
P201   Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
Previdnostni stavki - odziv:  
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 standardni stavki za varnostne ukrepe, pove zane z okoljem: 
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 treba pri tretiranju špargljev, fižola 
(višjega od 50 cm) in boba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne 
širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 
2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju ostalih gojenih rastlin, 
na katerih je sredstvo registrirano, 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. 
 
OPOZORILO ZA VAROVANJE OKOLJA: Pri rokovanju s sredstvom 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 ter 
med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko 
(delovni kombinezon) in zaščitne (nitrilne) rokavice.  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z 
dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev brez zaščitne opreme je na tretirano površino oz. v 
zaščiten prostor 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 v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je 
treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s čisto 
mlačno vodo. Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
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. 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. 
O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve. 
 


