
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo SIVANTO PRIME je sistemični insekticid, ki na žuželke 
deluje kontaktno in želodčno. Zatira odrasle žuželke in nižje razvojne stadije, ne zatira pa 
jajčec. 

NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo SIVANTO PRIME se uporablja na prostem : 

a) v mladih nasadih jablan oz. do najve čje višine krošnje 2 m za zatiranje mokaste 
jablanove uši ( Dysaphis plantaginea) in jablanove travne uši ( Rhopalosiphum 
oxyacanthae) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,4 L/ha (0,2 L/ha na m višine 
krošnje), pri porabi vode 1000-1500 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, v fenofazi od stadija zelenih popkov do 
socvetij v balonskem stadiju (BBCH 56-59).  

b) na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje zelenega škržatka ( Empoasca 
vitis) in ameriškega škržatka ( Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi 
vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni 
rastni sezoni, v fenofazi od konca cvetenja do začetka zorenja (BBCH 69-81).  

c) v solati  za zatiranje uši (Aphididae)  v odmerku 0,625 L/ha, pri porabi vode 500-800 
L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, 
v fenofazi od 10 % dosežene listne mase do dosežene značilne listne mase (BBCH 
41-49). 

 
Sredstvo SIVANTO PRIME se uporablja v zaščitenih prostorih : 

a) na jagodah  za zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega š čitkarja  
(Trialeurodes vaporariorum) in tobakovega š čitkarja  (Bemisia tabaci) v odmerku 
0,625 L/ha, pri porabi vode 500-1000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ dva 
krat v roku enega leta v intervalu 10 dni, v fenofazi od razvitega 5 lista do zrelih 
plodov (BBCH 15-89).  

b) na jagodah  za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi vode 500-
1000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ dva krat v roku enega leta v intervalu 
10 dni, v fenofazi od razvitega 5 lista do zrelih plodov (BBCH 15-89). 

c) na jaj čevcih, paradižniku, papriki, kumarah in bu čkah, gojenih brez stika s tlemi, 
tako da rastline niso posajene neposredno v tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, 
sadilne mize),  za zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega š čitkarja  
(Trialeurodes vaporariorum) in tobakovega š čitkarja  (Bemsia tabaci) ter za 
zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,56 L/ha na meter višine rastlin in najvišjem 
dovoljenem odmerku 1,12 L/ha pri porabi vode 750 - 1500 L/ha. S sredstvom se 
lahko tretira največ dva krat v roku enega leta v intervalu 10 dni, v fenofazi od 
drugega lista do zrelih plodov (BBCH 12-89). Dovoljeno je samo foliarno tretiranje. 

d) na lubenicah, gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso posajene neposredno v 
tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize), za zmanjševanje številčnosti 
populacije rastlinjakovega š čitkarja  (Trialeurodes vaporariorum) in tobakovega 
ščitkarja  (Bemsia tabaci) ter za zatiranje uši (Aphididae)  v odmerku 0,56 L/ha, pri 
porabi vode 750 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ dva krat v roku enega leta 
v intervalu 10 dni, v fenofazi od drugega lista do zrelih plodov (BBCH 12-89). 
Dovoljeno je samo foliarno tretiranje. 

e) na okrasnih čebulnicah za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi 
vode 500-1000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ enkrat v roku enega leta, v 
fenofazi od začetka cvetenja dalje (od BBCH 60).  

f) na okrasnih rastlinah (enoletnice),  gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso 
posajene neposredno v tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize), za 
zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha in rastlinjakovega š čitkarja  
(Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,75 L/ha, pri porabi vode 500-1500 L/ha. S 



sredstvom se lahko tretira največ štiri krat v roku enega leta v intervalu 7 dni, v 
fenofazi od prvega lista dalje (od BBCH 11). Dovoljeno je samo foliarno tretiranje. 

g) na okrasnih rastlinah (trajnicah), gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso 
posajene neposredno v tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize),  za 
zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha in rastlinjakovega š čitkarja  
(Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,75 L/ha, pri porabi vode 500-1000 L/ha. S 
sredstvom se lahko tretira največ štiri krat v roku enega leta v intervalu 7 dni, v 
fenofazi od prvega lista dalje (od BBCH 11). Dovoljeno je samo foliarno tretiranje. 

h) na sadikah drevnin in grmovnic ,  gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso 
posajene neposredno v tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize),   za 
zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha in rastlinjakovega š čitkarja  
(Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,75 L/ha, pri porabi vode 250-1000 L/ha. S 
sredstvom se lahko tretira največ štiri krat v roku enega leta v intervalu 7 dni, v 
fenofazi od prvega lista dalje (od BBCH 11). Dovoljeno je samo foliarno tretiranje. 
 

OPOZORILA: Uporaba sredstva se ne priporoča v zaščitenih prostorih, kjer se izvaja biotično 
varstvo rastlin z naravnimi sovražniki oz. predatorji pri varstvu pred škodljivimi organizmi. 
Sredstvo, uporabljeno v odmerku 0,5 L/ha na okrasnih rastlinah (čebulnicah, enoletnicah in 
trajnicah) ter na sadikah drevnin in grmovnic ne zagotavlja učinkovito zatiranje 
bombaževčeve uši (Aphis gossyipii).  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo SIVANTO PRIME vsebuje aktivno snov 
flupiradifuron, ki glede na način delovanja pripada skupni antagonistov nikotinskih 
receptorjev pri žuželkah. Da bi se preprečil nastanek rezistence na aktivno snov 
flupiradifuron ter nastanek navzkrižne rezistence na aktivne snovi, ki imajo enak način 
delovanja, kot so na primer neonikotinoidi, je treba v škropilne programe vključiti insekticide z 
drugačnimi načini delovanja. 
FITOTOKSIČNOST:  
Sredstvo SIVANTO PRIME ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili.  
Uporaba sredstva SIVANTO PRIME lahko povzroči na občutljivih sortah kumar znake 
fitotoksičnosti, ki praviloma postopno izginejo. Prav tako uporaba sredstva lahko povzroči 
znake fitotoksičnosti na občutljivih sortah okrasnih rastlin.  Pred uporabo FFS na kumarah in 
okrasnih rastlinah se zato priporoča posvet z zastopnikom. 
MEŠANJE: Sredstva SIVANTO PRIME se ne sme mešati s fungicidi iz kemične skupine 
azolov (DMI fungicidi), FRAC koda 3, kadar obstaja možnost zanosa na rastline ki cvetijo 
oziroma ki privlačijo čebele.Takšna mešanica je čebelam nevarna! O mešanju z drugimi 
sredstvi se je treba posvetovati z zastopnikom.  
KARENCA: Karenca za jabolka in trto je 14 dni; za solato na prostem, jagode, jajčevce, 
paradižnik, papriko, kumare, bučke in lubenice 3 dni;  za okrasne rastline (čebulnice,  
enoletnice, trajnice in drevesnice) v zaščitenih prostorih karenca ni potrebna.  
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov flupiradifuron so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo SIVANTO PRIME se razvrš ča kot: 
Akutna strup. 4, H332 
Preob. kože 1, H317 
Draženje oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo SIVANTO PRIME se označi kot: 



Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
Opozorilne besede:  Pozor     
Stavki o nevarnosti: 
H332 
H317 
H319 
H410 

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
Povzroča hudo draženje oči. 
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 - splošno: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P261  Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. 
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.   
Previdnostni stavki - odziv: 
P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P333+P313    Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 
P337+P313    Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

 P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
 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.   

SPe 3             Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi na jablani upoštevati 
netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi na trti za pridelavo 
vinskega grozdja upoštevati netretiran varnostni pas 15 tlorisne širine od meje 
brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi v solati upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m 
od meje brega voda 2. reda. 

Spe8  Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne 
tretirati   rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v 
prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem. 

Dodatni simboli: 

Nevarno za čebele.  
 



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.  
VARSTVO PRI DELU:   
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju 
rezervoarja mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice, zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), ščitnik za obraz in trpežno obutev ali gumijaste škornje.  
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico ali pršilnikom mora delavec 
uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte 
čevlje. 
Med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico na prostem mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Med tretiranjem v zaščitenih prostorih mora delavec v primeru tretiranja nizkih rastlin in 
rastlin, s katerimi delavec ni v intenzivnem stiku, uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Med tretiranjem v zaščitenih prostorih mora delavec v primeru tretiranja rastlin, s katerimi je 
delavec v intenzivnem stiku, uporabljati neprepustno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in 
trpežno obutev ali gumijaste škornje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev je na tretirano površino dovoljen, ko se škropilna 
brozga na tretiranih rastlinah posuši.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. 
Ponesrečenega se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v 
dobro prezračen prostor, se ga zavaruje pred mrazom ter vročino in se mu zagotovi osnovne 
življenjske funkcije. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi 
bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC 
postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Takoj se 
pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo 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 veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja.  Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne 
sme izzvati bruhanja.  
Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca 
se ne izpira, 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. 
 


