
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo SISAM je preventivni kontaktni fungicid iz skupine 
strobilurinskih (QoI) fungicidov, ki vsebuje aktivno snov mandestrobin.  
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo SISAM se uporablja v jari in ozimni oljni ogrš čici  
preventivno za zatiranje bele gnilobe  (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 0,8 L/ha ob 
porabi 200-400 L vode na ha. V gostih posevkih se priporoča uporaba višjega odmerka 
priporočene količine vode na hektar, da se doseže ustrezno prodiranje sredstva v posevek in 
pokritost. 
ČAS UPORABE: S sredstvom se tretira od razvojne faze, ko so prvi cvetovi odprti (BBCH 
60), do konca cvetenja (BBCH 69).  
OPOZORILA: 
S sredstvom se na isti površini lahko tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.  
Zaradi zagotavljanja optimalne pokritosti tretiranih rastlin in zmanjšanja zanašanja na 
sosednje posevke je treba prilagoditi višino škropilne letve (v skladu s priporočili proizvajalca 
naprave in šob). 
Pri uporabi na jari ogrščici se lahko na isti površini tretira vsako drugo leto, na ozimni ogrščici 
se lahko na isti površini tretira vsako tretje leto. 
Na isti površini se ne sme tretirati z drugimi sredstvi, ki vsebujejo aktivno snov mandestrobin. 
Uporaba sredstva se ne priporoča na dreniranih tleh. 
V primeru visokega pritiska bolezni ni mogoče pričakovati zadovoljive učinkovitosti sredstva. 
FITOTOKSIČNOST: Pri priporočeni rabi sredstvo ne povzroča znakov fitotoksičnosti na 
gojenih rastlinah.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo vsebuje aktivno snov mandestrobin. Snov 
pripada kemijski skupini strobilurinov (QoI-fungicidov), glede načina delovanja pa inhibitorjem 
celičnega dihanja (FRAC skupina C). Če se sredstvo uporablja brez vsakršnih omejitev, 
obstaja tveganje za razvoj rezistence na fungicide iz omenjene skupine. Pojavu rezistence 
se lahko izogne ali se ga vsaj upočasni, z menjavanjem ali mešanjem sredstev, ki imajo 
različne načine delovanja.  
MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ali močili ni predvideno. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
  
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov mandestrobin so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo SISAM se razvrš ča  kot: 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo SISAM se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS09  
 Opozorilne besede:         Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H410 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-benzizotiazolin-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv.   
Previdnostni stavki - splošno:  
P101 
 
P102 

          Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa  
proizvoda.           

          Hraniti zunaj dosega otrok. 
 Previdnostni stavki - prepre čevanje:  
P270           Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.           
 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 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. 
  

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.  Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba 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. 
 
VARSTVO PRI DELU: Posebna zaščitna oprema pri rokovanju s sredstvom ali stiku s 
tretiranimi rastlinami ni potrebna. Iz previdnosti se je treba ravnati skladno z dobro kmetijsko 
prakso pri ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi in uporabljati ustrezno delovno obleko.  
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je 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 in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi 
se ji osnovne življenjske funkcije in se poišče zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije 
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 
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. 
  
 


