
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo SYSTHANE 20 EW se uporablja kot fungicid s preventivnim, 
kurativnim in eradikativnim sistemičnim delovanjem. Aktivna snov miklobutanil spada v skupino 
triazolov, ki zavirajo biosintezo ergosterola v glivi. 
 

1. GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo SYSTHANE 20 EW se uporablja: 
a) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula 
necator) in črne grozdne gnilobe (Guignardia bidwellii) v odmerku 0,14 L/ha (1,4 mL/100 m2), pri 
porabi 400 – 1000 L vode na ha (4-10 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze  pričetka cvetenja 
(BBCH 60) do začetka zorenja (BBCH 81). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 
krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni. 
b) na jagodah na prostem in v zaščitenih prostorih za omejevanje okužbe z  jagodno pepelovko 
(Sphaerotheca macularis) v odmerku 0,3 L/ha (3 mL/100 m2) v zaščitenih prostorih, pri porabi 400-
800 L vode na ha (4-8 L/100 m2) oziroma v odmerku 0,5 L/ha (5 mL/100 m2) pri gojenju na prostem, 
pri porabi 400 – 800 L vode  na ha (4-8 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze prvega niza cvetov na 
dnu rozete (BBCH 55) do odmiranja starih in kodranja novih listov (BBCH 93). Prvo tretiranje se 
opravi ob nastopu pogojev za pojav bolezni. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 
krat v eni rastni dobi pri uporabi v zaščitenih prostorih oziroma največ 2 krat pri uporabi na prostem. 
Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni pri uporabi na prostem oziroma najmanj 7 dni pri 
uporabi v zaščitenih prostorih. 
c) na paprikah, jajčevcih in na pepinu (hruškasti meloni) v zaščitenih prostorih  za zatiranje 
paradižnikove pepelovke (Leveillula taurica)  v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2), pri porabi 400-
1000 L vode na ha (4-10 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze, ko je razvitih več listov (BBCH 13), 
do faze, ko plodovi  v 70 % dosežejo želeno barvo (BBCH 87). S sredstvom se  lahko na istem 
zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 7 dni. 
č) na bučkah, kumarah in kumaricah na prostem in v zaščitenih prostorih  za zatiranje pepelovk 
(Erysiphe spp., Sphaerotheca fuliginea) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2), pri porabi 400-1000 
L vode  na ha (4-10 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze, ko je razvitih več listov (BBCH 13) do 
faze, ko plodovi  v 70 % dosežejo želeno barvo (BBCH 87). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ 3 krat v eni rastni dobi pri uporabi v zaščitenih prostorih oziroma največ 4 krat pri 
uporabi na prostem. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni pri uporabi na prostem oziroma 
najmanj 7 dni pri uporabi v zaščitenih prostorih. 
d) na bučah (razen oljnih buč) na prostem in v zaščitenih prostorih  za zatiranje pepelovk 
(Erysiphe spp., Sphaerotheca fuliginea) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2), pri porabi 400-1000 
L vode  na ha (4-10 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze, ko je razvitih več listov (BBCH 13), do  
faze, ko plodovi  v 70 % dosežejo želeno barvo (BBCH 87). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ 3 krat v eni rastni dobi pri uporabi v zaščitenih prostorih oziroma največ 4 krat pri 
uporabi na prostem. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni. 
e) na ribezu (beli, rdeči, črni) za omejevanje okužbe z ameriško kosmuljevo pepelovko 
(Sphaerotheca mors-uvae) v odmerku 0,225 L/ha (2,25 mL/100 m2), pri porabi 400-1000 L vode na 
ha (4-10 L/100 m2), presledek med tretiranji je najmanj 11 dni. Tretira se od fenološke faze, ko je 
razvitih več listov (BBCH 13), do faze, ko plodovi  v 70 % dosežejo želeno barvo (BBCH 87).  S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji 
naj bo najmanj 11 dni. 
f) na enoletnih okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih  za omejevanje okužb z 
belo krizantemino rjo (Puccinia horiana) v odmerku 0,375 L/ha (3,75 mL/100 m2), pri porabi do 
1000 L vode na ha (10 L/100 m2). S sredstvom se tretira od fenološke faze, ko so razviti 3 listi, dalje 
(od BBCH 13). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. 
Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni. 
g) na okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih  za omejevanje okužbe z rjami 
(Puccinia, Uromyces, Phragmidium) in pepelovk (Erysiphaceae) v odmerku 0,375 L/ha (3,75 
mL/100 m2), pri porabi do 1000 L vode ha (10 L/100 m2). S sredstvom se tretira od fenološke faze, ko 



so razviti 3 listi, dalje (od BBCH 13). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v 
eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni. 
h) na okrasnih grmovnicah in drevninah na prostem in v zaščitenih prostorih  za omejevanje 
okužb z rjami ( Puccinia, Uromyces, Phragmidium), pepelovk (Erysiphaceae) in črne listne 
pegavosti (Diplocarpon rosae) v odmerku 0,375 L/ha (3,75 mL/100 m2), pri porabi do 400 L vode  na 
višinski meter krošnje na ha (10 L/višinski meter krošnje/100 m2). S sredstvom se tretira od fenološke 
faze, ko so razviti 3 listi, dalje (od BBCH 13). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 
krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni.  
Opozorilo: Sredstva se zaradi možnega pojava fitotoksičnosti ne sme uporabljati na vrtnicah.  
 

KARENCA: Karenca za grozdje, jagode na prostem in ribez je 14 dni; za jagode v zaščitenih 
prostorih, jajčevec, pepino, papriko, bučke, kumare in kumarice je 3 dni; za buče je 7 dni; za okrasne 
rastline karenca ni potrebna. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično za zgoraj navedene rastline in večino okrasnih rastlin, 
če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo. Sredstvo povzroča znake fitotoksičnosti na vrtnicah. 
Za uporabo na ostalih okrasnih rastlinah se priporoča, da se s sredstvom najprej tretira manjše število 
rastlin. Če se na njih pojavijo znaki fitotoksičnosti, se ne priporoča uporaba sredstva na večjih 
površinah. 
 

 

2. 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 
SYSTHANE 20 EW     pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost 
v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva SYSTHANE 20 EW    na navedenih gojenih rastlinah 
prevzame uporabnik.«..  
Ta uporaba je: 
a) na hmelju za zatiranje hmeljeve pepelovke (Sphaerotheca macularis) v najvišjem odmerku 0,5 
L/ha. S sredstvom se tretira od fenološke faze, ko so brsti socvetja povečani, naprej (od BBCH 55) 
oziroma na podlagi napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Poraba vode je 
odvisna od vrste naprav za nanašanje in časa nanašanja ter znaša do 2400 L vode na ha (300-
400 L/višinski meter trte/ha). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni 
dobi. Presledek med tretiranji naj bo 10-14 dni. 
KARENCA: Karenca za hmelj je 14 dni. 
 

OPOZORILO: V podporo antirezistentni strategiji se priporoča uporabo sredstev s sistemičnim 
načinom delovanja iz različnih kemijskih skupin ali izmenično uporabo sredstev s sistemičnim in 
kontaktnim delovanjem.  
KOLOBAR: Po uporabi sredstva SYSTHANE 20 EW se lahko kot naslednje posevke/nasade goji le 
korenovke in gomoljnice, čebulnice, motovilec, jagode in papriko. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov miklobutanil  so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo SYSTHANE 20 EW se razvršča in označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS08  GHS09  
 Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   



H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H361d 
H411 
Kategorija: 
Draženje oči 2, H319 
Razmnož. 2, H361d 
Akut. in kron. za vod. okolje 
2, H411 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

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

EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazolin 3-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 

razpokane kože. 
Previdnostni stavki - preprečevanje:   
P264    Po uporabi temeljito umiti kožo. 
P280    Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči ter 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. 
P308+P313   Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 
P391    Prestreči razlito tekočino. 

 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. Pri tretiranju hmelja je treba zaradi zaščite 
vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. in 2. 
reda. Pri tretiranju ostalih gojenih rastlin je treba zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meja 
brega voda 2. reda. 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju ter čiščenju rezervoarja,  med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno 
škropilnico/pršilnikom za rastline visoko/nizko nad tlemi, med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico 
za rastline visoko/nizko nad tlemi,  med pripravo škropilne mešanice in med tretiranjem v  zaščitenih 
prostorih mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice 
in zaščito za obraz/oči. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno 
obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače). 



DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na  zemljišče, tretirano s sredstvom, je mogoč šele, ko se je 
škropivo na tretiranih rastlinah že posušilo. 
OPOZORILO: V primeru uporabe sredstva na trti je potrebno za delavce, ki vstopajo v 
vinograd po končanem tretiranju, upoštevati naslednje časovne omejitve, ki veljajo v isti rastni 
sezoni: 
- delavec, ki v vinogradu izvaja pregled rastlin in dela z tretiranimi rastlinami (npr. zelena 

dela), lahko to delo opravlja največ 4 ure dnevno; 
- delavec, ki v vinogradu izvaja trgatev grozdja, lahko to delo opravlja največ 8 ur dnevno. 
(Opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.) 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne 
življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Treba se je ravnati 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 poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oči 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 daje piti ničesar. Če je možno, se  zdravniku predloži navodila 
za uporabo.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan.  
 
 


