
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo OCTAVE je sistemični fungicid, ki vsebuje aktivno snov prokloraz, 
ki sodi v skupino imidazolov, katerih primarni način delovanja je blokiranje biosinteze ergosterolov, 
kar se kaže v zaviranju rasti in razkroju celične stene. 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo se uporablja na gobah, gojenih v zaprtih prostorih, za 
zatiranje suhe trohnobe (Verticillium fungicola) in gliv iz rodu Cladobotryum spp.,  kot je npr.  
pajčevinasta gliva šampinjonov (Dactylium dendroides). Tretiranje se izvede 2 do 9 dni po 
pokrivanju gojišča, naseljenega z micelijem (podgobjem) gojenih gob.  
Pri tretiranju z zalivanjem se uporabi odmerek 100 g sredstva ob uporabi do 180 L vode na 100 m2. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko v enem rastnem ciklusu tretira največ enkrat.  
Odpadni substrat lahko vsebuje ostanke fitofarmacevtskih sredstev, zato se sme uporabljati 
samo za gojenje rastlin, ki niso namenjene prehrani ljudi ali živali.  Za zaščito malih sesalcev, 
ki se prehranjujejo z deževniki, mora biti količina odloženega izrabljenega komposta 
omejena na največ 12 ton/ha. (Opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.) 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Pojavu rezistence se lahko uporabnik izogne z upoštevanjem 
dobre kmetijske prakse, ki vodi do manjšega infekcijskega pritiska (upoštevanje fitosanitarnih 
ukrepov, gojenje manj občutljivih vrst,...). Omejitev v številu tretiranj je pomemben dejavnik za 
poznejše oblikovanje odpornosti patogenov. Selekcijski pritisk je manjši, če se prednostno, pred 
kurativnim in eradikativnim, uporabi preventivno tretiranje. Priporoča se preventivna uporaba sredstva 
ob upoštevanju navodil za uporabo. 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni 
fitotoksično.  
KARENCA: Karenca za gojene gobe je 10 dni. 
 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov prokloraz so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na 
živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo OCTAVE se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS: 

GHS08   GHS09  
 Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H351 
H361d 

Sum povzročitve raka. 
Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 

 

H410 
Kategorija: 
Rak. 2, H351 
Razmn. 2, H361d 
Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  



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

navodili za uporabo. 
Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P261 
P280 

Preprečiti vdihavanje prahu/meglice/hlapov/razpršila. 
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P308+P313   Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo.  
P391    Prestreči razlito tekočino. 

 Previdnostni stavki - shranjevanje:  
 P405    Hraniti zaklenjeno. 
 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 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. 
Prostor za gojenje gob mora imeti zbiralnik tekočin ali urejen sistem za preprečevanje odtekanja 
odcednih vod v okolje. 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice in zaščito za 
dihala (maska EN149 FFP2).   
Med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico nizko nad tlemi v zaprtih prostorih mora delavec 
uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), trpežno obutev, zaščitne rokavice in 
zaščito za dihala. Pri stiku s tretiranim substratom mora delavec uporabljati primerno delovno obleko 
(dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.   
DELOVNA KARENCA: Vstop v tretiran prostor je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranem 
substratu posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro 
prezračen prostor, 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: 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 navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan.  
 


