
2. UPORABA:  
 
Sredstvo SILICOSEC se uporablja kot insekticid za preprečevanje naselitve ali zatiranje prisotnih 
skladiščnih škodljivcev (insektov in pršic) v skladiščenem žitu in polnih ali praznih 

skladiščnih ter mlinskih objektih za:   
- zaščito skladiščenega pridelka žit, v odmerku 1 kg na tono žita kot preventiven ukrep, 

oziroma 2 kg na tono žita kot kurativen ukrep.  
Žitu se sredstvo dodaja v procesu polnjenja skladišča  ali premestitve v druge skladiščne 
objekte ročno oz. s pomočjo mehanskih dozirnikov. Porazdelitev v pridelku poteka v procesu 
transporta z elevatorji, polži ali tračnimi transporterji.  Pri transportiranju žita s pnevmatskimi 
transporterji je treba preprečiti odločitev in izgube sredstva na separatorjih tako, da se proces 
izvaja brez zračnega odločevanja žitnih primesi. Če to ni mogoče, se SILICOSEC dodaja žitu 
neposredno pred  uskladiščenjem z enakomernim dovajanjem na transportni trak s pomočjo 
dozirnega aparata.  

- dezinsekcijo praznih skladiščnih objektov in mlinov v odmerku 10 g na m2 tretirane 
površine (tal, sten in stropov, ter vseh ostalih relevantnih površin, kjer je možna naselitev ali 
zadrževanje skladiščnih škodljivcev). 
Sredstvo se  enakomerno napraši na predhodno z industrijskim sesalcem očiščena  suha tla, 
stene in strope. Pred nanosom se prisoten skladiščni pridelek odstrani ali prekrije. 
Za nanašanje se uporabi posebno napravo, ki omogoča enakomerno porazdelitev sredstva. 
Paziti je treba na popolno in enakomerno porazdelitev, vključno s tretiranjem razpok, špranj, 
rež, stikov in vdolbin. 

 
Sredstvo SILICOSEC se ob neposrednem stiku s škodljivci prilepi na njihovo površino in z gibanjem 
po njih porazdeli. Sredstvo, prilepljeno na površino, povzroča hitro odtegnitev vlage do izgube vseh 
vitalnih sposobnosti škodljivcev. Ker se sredstvo ne razgrajuje, trajno ščiti  tretiran in skladiščno suh 
pridelek (<14 % vlažnosti zrnja). 
 
OPOZORILA: Temeljito in celovito tretiranje objektov zagotavlja higieno prostorov,  ne prepreči pa 
naknadnega vnosa škodljivcev s skladiščnim pridelkom oz. uporabljeno strojno opremo. Tretirano žito 
ima zmanjšano nasipno težo, ki lahko spremeni pretočne lastnosti žita v procesu transportiranja. 
KARENCA: Karence ni. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo SILICOSEC je na tretiranem žitu vidno kot bela obloga, ki nima 
vpliva na barvo, spremembe kakovosti in pekovskih lastnosti moke.  
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov diatomejska zemlja ni 
potrebna. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo SILICOSEC se razvršča in označi kot: 
 
Xn     Zdravju škodljivo. 
R48/20     Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega 

vdihavanja. 
S2        Hraniti izven dosega otrok. 

S36/37/39        Nositi primero zaščitno obleko in zaščitne rokavice. 

S39    Nositi zaščito za oči/obraz. 
S45     Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti 
pokazati  nalepko. 



 
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 Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  
 
DELOVNA KARENCA: Nadaljevanje dela v tretiranih objektih je dovoljeno po 24 urah. 48 ur po 
tretiranju je pri tem obvezna uporaba standardne zaščitne obleke in rokavic. 
VARSTVO PRI DELU: Pri delu je treba nositi ustrezno zaščitno obleko,  zaščito za dihala (kategorija 
II: uporablja se filtre s srednjo zmogljivostjo ujetja – oznake P2, FFP2), pokrivalo za glavo, ščitnik za 
obraz (očala), gumijaste škornje in nepremočljive rokavice. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se 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 
pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z 
vodo in milom. V primeru draženja kože se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s  čisto 
vodo. Če draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. 
Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Poklicati je 
treba zdravnika. 
Zdravniška pomoč: V primeru zaužitja pripravka naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1g na kg 
telesne teže) razredčeno z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je 
indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne 
življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


