
2. UPORABA  

 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo KUDOS je regulator rasti rastlin.  Aktivna snov proheksadion 
je inhibitor biosinteze rastnega hormona giberelina. Zmanjšuje rast poganjkov, s tem da omeji 
podaljševanje internodijev. Sredstvo nima neposrednega bakteriocidnega ali fungicidnega 
delovanja. 
 
NAVODILA ZA UPORABO: 
 
a) GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo KUDOS se uporablja na jablanah za zmanjšanje rasti poganjkov v skupnem 
odmerku 2,5 kg/ha, ki se razdeli na dva odmerka po 1,25 kg/ha. Prvi odmerek se uporabi v 
fenološki fazi, ko je razvitih vsaj 3 do 5 listov (BBCH 31). Drugi odmerek se uporabi 3 do 5 
tednov po uporabi prvega odmerka.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili za uporabo, za jablane ni 
fitotoksično. 

 

 
b) MANJŠE UPORABE:  

 

Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 

uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 

fitofarmacevtskega sredstva KUDOS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 

preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva KUDOS na 

navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Sredstvo KUDOS se uporablja: 
1. na jablanah in hruškah za omejevanje sekundarnih okužb s hruševim ožigom (Erwinia 
amylovora) v skupnem odmerku 2,5 kg/ha, ki se razdeli na dva odmerka po 1,25 kg/ha. Prvi 
odmerek se uporabi v fenološki fazi, ko je razvitih vsaj 3 do 5 listov (BBCH 31). Drugi odmerek 
se uporabi 3 do 5 tednov po uporabi prvega odmerka. 
 
2. na češnjah in višnjah za zmanjšanje rasti poganjkov v skupnem odmerku 2,5 kg/ha, ki se 
razdeli na dva odmerka po 1,25 kg/ha. Prvi odmerek se uporabi v fenološki fazi, začetka rasti 
poganjka, ko je viden vršiček razvijajočega poganja (BBCH 31). Drugi odmerek se uporabi do 
fenološke faze barvanja plodov (BBCH 85). Med dvema tretiranjema mora miniti najmanj 14 
dni. 
 

 
OPOZORILA:  
Glede priporočenega odmerka in števila tretiranj  vezano na bujnost nasada se je pred 
uporabo sredstva potrebno posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom za sredstvo. 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni rastni sezoni.  
Količino uporabljene vode je potrebno prilagoditi velikosti dreves, gostoti krošnje in napravi za 
tretiranje. Priporočena količina vode je 300 -1000 L/ha. 
S sredstvom se tretira, ko rastlina aktivno raste ter je listje suho. Ne priporoča se tretiranja, ko 
so rastline v stresu. V primeru, da je temperatura zraka nad 22 °C ali da je nizka relativna 
zračna vlaga, je priporočeno tretirati v večernih urah.  
Preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje rastline. Ne tretira se v vetrovnem vremenu.  
KARENCA: Karenca je za jablane in hruške 55 dni, za češnje in višnje 20 dni. 

MEŠANJE: Sredstva KUDOS se ne sme mešati z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi, rastnimi 

regulatorji in gnojili. Ne sme se ga mešati z listnimi gnojili, ki vsebujejo kalcij ali s sredstvi, ki 



vsebujejo gibereline. V nasadih, kjer so se uporabila sredstva, ki vsebujejo gibereline, je 

priporočljivo počakati najmanj 3 dni pred uporabo sredstva KUDOS.  

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov proheksadion-kalcij so določene predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.«. 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo KUDOS se ne razvršča in se označi  kot: 
Piktogrami GHS: / 
 Opozorilne besede: / 

Stavki o nevarnosti: /   

Kategorija: / 

Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

  

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

uporabo. 
 Previdnostni stavki - preprečevanje:  

 P201  Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
 Previdnostni stavki - odziv: / 

  Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

  Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 

  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 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. Imetnik registracije 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 od meje brega voda 1. in 5 m od 

meje brega voda 2. reda. 

 
VARSTVO PRI DELU: Posebna zaščitna oprema pri rokovanju s sredstvom 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 brez zaščitne opreme je na tretirano površino 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 področja na svež zrak 

ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba 

osnovne življenjske funkcije in poiskati 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 

treba delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 

čisto vodo. Če draženje ne preneha, 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 mu izzvati bruhanja. Če 

je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.  

Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. 

Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 


