
2. UPORABA: 

 

Sredstvo SFINGA EXTRA WDG se uporablja kot  kombiniran kontaktni, preventivni in lokosistemični 

fungicid na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara 

viticola) v odmerku 1,5  do  2 kg/ha, ki se ga prilagodi rastnemu stadiju vinske trte. Odmerek 1,5 kg/ha 

se uporabi od rastnega stadija, ko so kabrnki jasno vidni, do stadija, ko jagode dosežejo velikost 

grahovega zrna (BBCH 53-75). Odmerek 2 kg/ha se uporabi v poznejših razvojnih stadijih (od BBCH 

76), pri čemer se zadnje tretiranje opravi v skladu s predpisano karenco.  

 

OPOZORILA: Na istem zemljišču so dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni sezoni. Časovni interval 

med tretiranjema naj znaša od 10 do 14 dni in se ga prilagodi vremenskim razmeram. V primeru 

dolgotrajnejšega deževja in velike nevarnosti za razvoj bolezni je priporočljivo razmike med tretiranji 

skrajšati na 8 do 10 dni.  

 

KARENCA: Karenca za vinsko grozdje je 28 dni. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ne povzroči poškodb na gojenih rastlinah, če se ga uporablja v skladu z 

navodili za uporabo. 

 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 

pridelkih za aktivni snovi folpet in dimetomorf za vinsko grozdje so v skladu s predpisi o mejnih 

vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo SFINGA EXTRA WDG se razvršča in označi  kot: 

 

Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS08     GHS09  

 
Opozorilne besede:       Pozor      

 

Stavki o nevarnosti:   

H319 

H351 

Povzroča hudo draženje oči. 

Sum povzročitve raka. 

 

   

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

 

Kategorija: 

Pošk. oči 2, H319 

Rakotv. 2, H351 

Akut. in kron. za vod. okolje 1, 

H410 

 

Dodatne informacije o 

nevarnosti: 

   

EUH208    Vsebuje folpet. Lahko povzroči alergijski odziv.  

EUH208    Vsebuje maleat. Lahko povzroči alergijski odziv.  

EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 

navodili za uporabo. 



 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.  

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.  

P264 Po uporabi temeljito umiti roke.   

P280 Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko.  

P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. 

 

 

Previdnostni stavki - odziv: 

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. 

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez 

težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

 

P337+P313 

P308+P313 

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite 

zdravniško pomoč/oskrbo. 

 

P391 

 

Previdnostni stavki - odstranjevanje: 

P501 

 

Prestreči razlito tekočino. 

 

 

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov. 

 

 

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 upoštevati varnostni pas 10 m do vodnih površin. 

 

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: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  

tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba 

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. 

 

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter 

polnjenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitne rokavice in delovno obleko. Pri škropljenju s 

traktorsko/nošeno škropilnico/pršilnikom ter med škropljenjem z ročno/oprtno škropilnico  mora 

delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko in trpežno obutev. Pri stiku s škropljenimi 

rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in 

zaščitne rokavice. 

 

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši. 

 

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: prizadeto se osebo umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 

zračen prostor, jo zavarujemo pred mrazom oziroma vročino. Zagotovimo se ji osnovne življenjske 

funkcije in se poiščemo zdravniško pomoč.  



Stik s kožo: odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito umije z vodo in milom. 

V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno 

obleko oprati.  

Stik z očmi: s palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru 

draženja se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.  

Pri vdihavanju: sprosti se dihalne poti in se ravna po splošnih ukrepih.  

Pri zaužitju: usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 

izzivamo bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar.  

Nujna zdravniška pomoč: Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. Zagotoviti in 

vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. 

 


