
2. UPORABA   
 
Sredstvo SEGURIS XTRA se uporablja kot kombinirani sistemični fungicid s preventivnim ter 
kurativnim delovanjem ter se uporablja: 
- v ozimni  in jari pšenici  za zatiranje pšeni čne pepelovke ( Blumeria graminis), 
pšeni čne listne pegavosti ( Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeni čnih plev 
(Stagnospora nodorum) in pšeni čne rje ( Puccinia recondita) v odmerku  1 L/ha, pri 
porabi vode 200-400 L/ha. Tretira se od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad 
mestom razraščanja, do začetka cvetenja, vidni prvi prašniki (BBCH 31-61). Pšenično rjo se 
lahko tretira še do konca cvetenja (BBCH 31-69).  
- v ozimnem  in jarem je čmenu  za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti 
(Pyrenophora teres),  ječmenove ramularijske pegavosti ( Ramularia collo-cygni),  
ječmenove pepelovke ( Blumeria graminis) in ječmenove rje  (Puccinia hordei) v  
odmerku  1 L/ha,  pri porabi vode 200-400 L/ha. Tretira se od razvojne faze, ko je prvo 
kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do začetka cvetenja, vidni prvi prašniki (BBCH 
31-61).  
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi. 
Razmik med tretiranji mora biti najmanj 14 dni. Tretira se ob pojavu prvih znakov okužbe. 
Uporaba sredstva SEGURIS XTRA se ne priporoča, ko so v času tretiranja ali v prihodnjih 
treh dneh napovedane najnižje temperature zraka pod 8 °C. Sredstvo se lahko uporablja 
samo ob uporabi traktorske škropilnice. 
FITOTOKSIČNOST: Pri uporabi sredstva v času nizkih nočnih temperatur zraka (pod 8 °C) 
ali pri mešanju s sredstvi v obliki koncentrata za emulzijo (EC) in z listnimi gnojili, sredstvo 
lahko deluje fitotoksično na pšenico in ječmen.ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo 
vsebuje poleg aktivnih snovi ciprokonazol in azoksistrobin tudi aktivno snov izopirazam. Z 
namenom preprečiti odpornost povzročiteljev bolezni na aktivno snov izopirazam, je uporaba 
sredstev, ki vsebujejo to aktivno snov,  na isti površini omejena na največ dvakrat letno. 
KARENCA: Karenca za pšenico in ječmen je 35 dni. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivne snovi azoksistrobin, ciprokonazol in izopirazam so v skladu s predpisi o 
mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
    3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo SEGURIS XTRA se razvrš ča in ozna či  kot: 
 Piktogrami GHS:  

 GHS05 GHS07 GHS08   GHS09  
 
 Opozorilne besede:       Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H318 
H332 
H351 
H361d 
H410 
Kategorija: 
Akut. strup. 3, H332 
Poškodbe oči 1, H318 

Povzroča hude poškodbe oči. 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Sum povzročitve raka. 
Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 



Rakotv. 2, H351 
Razmn. 2, H361d 
Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  
 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 

navodili za uporabo. 
 EUH208 Vsebuje izopirazam ter poli (oksi-1,2-etandiil) alfa-butil-omega-

hidroksi C16 in C18 nenasičen alkil eter. Lahko povzroči 
alergijski odziv. 

Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P201 
P280 

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

 

Previdnostni stavki - odziv: 
 P305+P351+P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.  
Odstranite  kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z 
izpiranjem. 
P310 
P391 

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
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. 

SPe 3   Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati varnostni pas ….m do vodne 
površine. 

 
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. reda in 
10 m od meje brega voda 2. reda. Nosečnicam se odsvetuje delo s sredstvom. 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec  uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), predpasnik, zaščitne rokavice, trpežno obutev oz. gumijaste škornje, ščitnik za 
obraz ali tesno prilegajoča se zaščitna očala. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec 
uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane rastline 
posušijo. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  



Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino. Zagotoviti ji je 
treba osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za 
nezavestnega (na levi bok). Takoj se pokliče zdravnika in se mu posreduje podatke sredstvu, 
ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne 
izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. Takoj 
se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
sredstva. 
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo 
in milom. Če se pojavijo znaki draženja, se pokliče zdravnika. Pred ponovno uporabo je treba 
delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in spira s čisto vodo 15 min. 
Odstraniti je treba kontaktne leče, če jih prizadeti ima in če se to lahko stori brez težav. 
Nadaljuje se z izpiranjem. V primeru draženja oči se je treba  posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom. 
Pri vdihavanju: Ukrepa se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. 
Specifičnega protistrupa ni. Zdravljenje je simptomatično. 
 


