
2. UPORABA 
 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo XILON je fungicid na podlagi mikroorganizmov v obliki granul, 

ki vsebuje glivo Trichoderma asperellum sev T34.  Deluje kot parazit, ki neposredno odvzema 

prostor in hrano patogenim glivam ter tako prepreči njihov nadaljnji razvoj v tleh. Gliva obenem 

sproži v gojeni rastlini obrambni mehanizem, ki poveča njeno odpornost zoper okužbe s 

patogenimi glivami, povzročiteljicami bolezni.  
 
NAVODILO ZA UPORABO:  

Sredstvo XILON se uporablja preventivno v odmerku 10 kg/ha: 

- v sončnicah in soji za omejevanje nadaljnjega širjenja  bele gnilobe (Sclerotinia 

sclerotiorum), 

- v koruzi za  omejevanje nadaljnjega širjenja  fuzarioz (Fusarium spp.). 

 
Sredstvo se aplicira v vrste, 2-5 cm globoko.  Sredstvo se aplicira neposredno za semenom v 
odprt setveni kanal izključno s sejalno opremo, ki ima dodatno nameščene aplikatorje za 
zadelavo (inkorporacijo) mikrogranul na ustrezno globino.  
 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili za 
uporabo. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
MEŠANJE: Sredstvo XILON se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.  

 

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

pridelkih  za aktivno snov Trichoderma  asperellum  sev  T34 so določene s predpisi o mejnih 

vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo XILON se razvrsti kot: 

           Preob. kože 1, H317 

            

Sredstvo XILON se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

 GHS07    
 Opozorilne besede:  Pozor 

Stavki o nevarnosti:   

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.    

Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

  

        EUH401                     Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 

navodili za uporabo. 

 Fitofarmacevtskega sredstva ne smejo uporabljati ljudje z 

oslabljenim imunskim sistemom in tisti, ki se zdravijo z zaviralci 

imunskega odziva. 
  Previdnostni stavki - splošno:  

  P102   Hraniti zunaj dosega otrok. 



  Previdnostni stavki - preprečevanje: 

  

 P261 Preprečiti vdihavanje prahu. 

          P270   Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

 P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. 
 Previdnostni stavki - odziv: 

 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.  

Previdnostni stavki 

- shranjevanje: /  

Previdnostni stavki 

- odstranjevanje:  

P501 

 

 

 

 

 

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov. 

 

  Dodatni stavki: 

SP1   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 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.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju z granulatom ter pri polnjenju zalogovnika naprave za 
nanašanje mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, 
predpasnik), zaščitne rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, ščitnik za obraz ter 
primerno zaščito dihal (maska tipa FFP3). 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na površino, kjer se izvaja setev in aplicira granulat, je 
dovoljen, ko je setev končana in je granulat zadelan v zemljo. 

 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma 

v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji 

osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 

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 

potrebno delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s čisto 

mlačno vodo. V primeru draženja oči 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 daje piti ničesar, niti se mu ne izziva bruhanja. Če 

je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 

Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 

ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 

 



farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 

za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 

simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 

zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).   

 


