
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo SARFUN DUO 515 FS je fungicid s kontaktnim in 
sistemičnim načinom delovanja.  
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo SARFUN DUO 515 FS se uporablja za tretiranje 
semena ozimne pšenice v odmerku 200 mL sredstva na 100 kg semena za zatiranje sneti iz 
rodov Ustilago ( Ustilago spp.) in Tilletia ( Tilletia spp.) ter fuzarioz ( Fusarium spp.) , ob 
porabi semena največ 200 kg/ha. 
 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Pred uporabo je treba embalažo dobro pretresti. Za 
dobro primarno in sekundarno porazdelitev sredstva po zrnju se razredči 200 mL sredstva 
SARFUN DUO 515 FS z 0,8 L vode. Pripravljena suspenzija zadostuje za tretiranje 100 kg 
semena. Sredstvo se po zrnju optimalno porazdeli, če se ga temeljito zmeša v tehnično 
zanesljivih aparatih za tretiranje semena. Od kakovosti obdelave je odvisen tudi uspeh 
varstva posevka.  
 
POSTOPEK TRETIRANJA: 

Sredstvo se uporablja v napravah za tretiranje semena, v skladu z navodilom za njihovo uporabo. 
Mešalo mora biti vključeno ves čas tretiranja semena. Postopek tretiranja mora potekati brez 
prekinitev, da se sredstvo ne zasuši. Pred začetkom tretiranja je treba napravo za tretiranje kalibrirati. 
Raztopino za tretiranje se pripravi v rezervoarju naprave za tretiranje ali v ločeni posodi. V rezervoar je 
treba najprej vliti odmerjeno količino vode, nato ob stalnem mešanju dodati ustrezno količino sredstva. 
Izpraznjeno embalažo je treba trikrat izprati z vodo in  to vodo nato vliti v rezervoar naprave za 
tretiranje. Rezervoar se nato ustrezno dopolni z vodo. Pripravljena raztopina mora biti porabljena v 24 
urah po pripravi. Tretiranje se izvaja pri vklopljenem mešalu. Seme je treba natančno in enakomerno 
prekriti s sredstvom. Po opravljenem delu je treba napravo za tretiranje temeljito očistiti. 
 
OPOZORILA V ZVEZI S TRETIRANJEM SEMENA:  
- seme se lahko s sredstvom tretira največ enkrat; 
- tretira se lahko le seme visoke kakovosti, ki vsebuje manj kot 16 % vlage; 
- ne priporoča se tretiranje semena z nizko kaljivostjo; 
- seme se sme tretirati s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) le v napravah za razkuževanje 
semena, ki so kalibrirane in skladne s predpisi, ki urejajo naprave za nanašanje FFS; 
- seme smejo z navedenim FFS tretirati samo fizične in pravne osebe, ki so vpisane v 
register dobaviteljev v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, in 
sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljščin in zelenjadnic«; 
- obvezni podatki, ki se navedejo na etiketah in dokumentih, ki spremljajo tretirano seme, so:  
   - ime FFS s katerim je bilo seme tretirano, 
   - ime aktivne snovi v FFS, 
   - standardni previdnostni stavki, ki so navedeni v navodilu za uporabo FFS, in  
   - opozorila glede uporabe FFS oziroma tretiranega semena (iz odločbe o registraciji FFS); 
- pri tretiranju semena je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda; 
- tretirano seme je treba skladiščiti v hladnem, suhem prostoru, zaščiteno pred zmrzaljo;  
- tretiranega semena se ne sme skladiščiti za naslednjo sezono. 
OPOZORILA V ZVEZI Z UPORABO TRETIRANEGA SEMENA, ki se navedejo na etiketo, ki 
spremlja tretirano seme: 
- setev izvesti v skladu z dobro kmetijsko prakso na način, ki preprečuje morebitno 
zanašanje FFS s semena na sosednje parcele ob upoštevanju hitrosti in smeri vetra; 
- s tretiranim semenom je treba ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s pticami, divjimi 
sesalci in drugimi živalmi;  
- tretiranega semena se ne sme uporabljati za krmo ali hrano, niti za kakršnokoli drugo 
predelavo ali uporabo, ki ni v skladu z registrirano uporabo; 



- pri setvi tretiranega semena je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  
DOBRA PRAKSA PRI ROKOVANJU S TRETIRANIM SEMENOM, ki se navede na etiketo, ki 
spremlja tretirano seme: 
- pred setvijo tretiranega semena je treba natančno prebrati opozorila in obvestila na 
etiketi o osebni zaščiti, varovanju ljudi, okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevati; 
- pri rokovanju s tretiranim semenom v vrečah je treba ravnati na način, da se 
preprečijo mehanske poškodbe semena in embalaže ter odpadanje obloge s tretiranega 
semena; 
- pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel s 
tretiranega semena in je ostal v vreči po nasutju semena; 
- izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki 
urejajo ravnanje z odpadki; 
- neporabljeno s FFS tretirano seme je treba do naslednje setve shraniti skupaj z 
etiketo v dobro zaprtih vrečah in ločeno od ostalega netretiranega semena ali odstraniti v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki; 
- za setev je treba uporabiti tehnično brezhibne in kalibrirane naprave; 
- pri setvi semena, tretiranega s FFS, je treba poskrbeti, da je posejano seme 
popolnoma prekrito z zemljo ter morebitno raztreseno seme takoj pobrati in odstraniti. 
 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v skladu z navodili, ni fitotoksično. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom in načinom uporabe.  
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi sredstvi za tretiranje semena. 

 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivni snovi  tiram in tebukonazol so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

   3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo SARFUN DUO 515 FS se razvrš ča  kot: 
Draž. kože 2, H315 
Preobč. kože 1, H317 
Draž. oči 2, H319 
STOT RE, H373 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo SARFUN DUO 515 FS se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS08  GHS09  
 Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H315 
H317 
H319 
H373 
 
H410 

Povzroča draženje kože. 
Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
Povzroča hudo draženje oči. 
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 
izpostavljenosti. 
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. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje:   
P261   Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. 
P280   Nositi zaščitne rokavice. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P337+P313  Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P333+P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 
P362+P364  Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
P314   Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
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 5  Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba tretirano seme popolnoma 
vdelati v tla; tudi na koncih vrst. 

SPe 6   Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto seme. 
 
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.  
OPOZORILO ZA DELAVCA:  Pozor! Ob izpostavljenosti aktivni snovi  tiram in sočasnem 
uživanju alkohola lahko pride do antabusne reakcije, ki se lahko kaže kot siljenje na 
bruhanje, bruhanje, glavobol, šibkost, zmedenost, oteženo dihanje, bolečine v prsih in 
trebuhu, obilno znojenje. (Opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.) 
VARSTVO PRI DELU:  
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju 
rezervoarja ter med postopki, ki so vezani na tretiranje semena, mora delavec uporabljati 
primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice, trpežno obutev ter ščitnik 
za obraz ali tesno prilegajoča se zaščitna očala.  
Pri stiku s tretiranim semenom (npr. pri natovarjanju, setvi) mora delavec uporabljati 
primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko je setev končana 
in seme zadelano v zemljo. 
 
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. 
 


