
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo BASAMID GRANULAT se uporablja kot sredstvo za fumigacijo 
(zaplinjanje) tal, ki kemično razkuži tla. Ob prisotnosti ustrezne količine vlage v tleh iz aktivne 
snovi dazomet nastane plin metil izotiocianat (MITC), ki da prodira skozi tla in zatre žive 
organizme, npr. talne glive, kaleči plevel, ogorčice (nematode) in talne škodljivce,  s katerimi 
pride v stik in so dovzetni zanj. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo BASAMID GRANULAT se uporablja: 
1.  na prostem in v zaščitenih prostorih za tretiranje tal, ki so namenjena gojenju plodovk, 
korenovk in gomoljnic, listnatih vrtnin, sadnega drevja, trte, jagodičevja in okrasnih 
rastlin ter pri obnovi trate: 

a) kot fungicid za zmanjševanje okužb tal s talnimi glivami, kot so Fusarium, 

Verticillium, Plasmodiophora, Rhizoctonia, Phytophthora in drugih v odmerku 

5 kg/100 m2 na 20 cm globine, kar ustreza odmerku  250 g/m3 (50 g/m2 tal na 20 cm 

globine oz. 500 kg/ha na 20 cm globine); 

b) kot herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela, kot so  ščiri 

(Amaranthus sp.),  metlike (Chenopodium sp.) ter tolščaki (Portulaca sp.), in 

enoletnega ozkolistnega plevela, kot so: muhviči (Setaria spp.), krvavordeča 

srakonja (Digitaria sanguinalis) ter navadna kostreba (Echinochloa crus-galli) in ostalih 

enoletnih plevelov v odmerku 30 g/m2 na 10 cm globine, kar ustreza odmerku 300 g/m3;  

c) kot nematocid za zatiranje rastlinsko parazitskih (fitofagnih) ogorčic (nematod)  

na prostem ter za zmanjševanje populacije rastlinsko parazitskih ogorčic 

(nematod) v zaščitenih prostorih v odmerku 5 kg/100 m2 na 20 cm globine, kar 

ustreza odmerku 250 g/m3 (50 g/m2 na 20 cm globine oz. 500 kg/ha na 20 cm globine);  

d) kot insekticid za zatiranje škodljivih talnih žuželk, kot so strune (Agriotes sp.) v 

zaščitenih prostorih, ter za zatiranje majskih hroščev (Melolontha sp.) in zmanjševanje 

številčnosti populacije strun (Agriotes sp.) na prostem v odmerku 5 kg/100 m2 na 20 cm 

globine, kar ustreza odmerku 250 g/m3 (50 g/m2 na 20 cm globine oz. 500 kg/ha na 

20 cm globine). 

 
2.  v zaščitenih prostorih za tretiranje zemlje v kupih, zemlje za saditev v lončke in 
komposta v odmerku 250 g/m3 zemlje (5 kg/100 m2 na 20 cm globine). 

 
Priprava sredstva za uporabo:  
Sredstvo je že pripravljeno za neposredno uporabo. 
Izvedba tretiranja: 
Odmerjeno količino sredstva se posuje enakomerno po površini predhodno pripravljene in 
ustrezno vlažne zemlje ter se ga vdela (inkorporira) na globino 10 cm pri zatiranju plevela ter 
na globino 20 cm pri zatiranju ogorčic, talnih škodljivcev in talnih gliv. Tretiranje večjih površin 
se lahko opravi z mikro granulatorjem ali trosilnikom granul. Tretiranje manjših površin se lahko 
opravi z ročnim trosilnikom granul. Tretirano površino se za obdobje 35 dni pokrije s PVC folijo, 
ki ne prepušča plinov (glejte poglavje Časovni trak). Zatem se folijo odstrani in pusti tretirano 
zemljo pri miru še 7 dni, da se omogoči izhlapevanje preostalega plina. Za tem se tla s 
površinsko obdelavo (kultiviranjem) prezrači do globine inkorporacije sredstva. Pri tem se pazi, 
da se ne pomeša tretirana zemlja z netretirano zemljo, ker se lahko učinek tretiranja izniči. 
Pred setvijo ali saditvijo gojenih rastlin se priporoča, da se opravi setveni test (opis je v poglavju 
Setveni test). 
Zemlja v kupih, zemlja za saditev v lončke in kompost, ki so primerno vlažni in pripravljeni za 
saditev ali setev rastlin v steklenjakih, kalilnicah ali loncih, se kemično razkuži tako, da se na 
očiščeni trdni površini pomeša z ustrezno količino sredstva. Plast zemlje naj bo debela  20 cm. 



Ustrezno količino sredstva (250 g/m3 zemlje) se temeljito premeša/prelopata z zemljo. Zemljo,  
tretirano na ta način, se lahko prelopata v kup do 1 m višine. Kup se prekrije s PVC folijo, ki 
ne prepušča plinov. Kup se pusti pokrit za obdobje 35 dni (glejte poglavje Časovni trak). Zatem 
se folijo odstrani in pusti kup tretirane zemlje pri miru 7 dni, da se omogoči izhlapevanje 
preostalega plina. Za tem se zemljo prezrači. Pred setvijo ali saditvijo gojenih rastlin se opravi 
setveni test (opis je v poglavju Setveni test). 

Vplivi na učinkovitost: 
Učinkovitost sredstva BASAMID GRANULAT je odvisna od razvojne faze tretiranih 
organizmov. Najlažje se zatira prosto živeče ogorčice, razvijajoči se glivični micelij in kaleči 
plevel. Nekalivih semen, ter spor gliv in ogorčic v mirujočem stanju ali ogorčic, ki so zavarovane 
v koreninah, ni mogoče uspešno zatirati. 
Pleveli ali gojene rastline, na katerih so stebelne ogorčice, je potrebno 1 do 2 tedna pred 
tretiranjem (fumigacijo oz. zaplinjevanjem) zaorati v zemljo. Na ta način postanejo ogorčice 
dovzetne za plin MITC.  
Za zatiranje ogorčic na koreninah ali korenikah je potrebno plevele ali gojene rastline zaorati 
v zemljo 2 do 3 tedne pred tretiranjem, da ostanki korenin ali korenik v zemlji popolnoma 
razpadejo. 
Tla se predhodno pripravi: 
- z rahljanjem površinskega sloja do približno 15 cm globine pri zatiranju plevela, 
- z rahljanjem površinskega sloja do približno 25 cm globine pri zatiranju talnih gliv,  
- z rahljanjem površinskega sloja do drobno grudičaste strukture pri zatiranju talnih 
škodljivcev in ogorčic. 
Delovanje sredstva je optimalno pri srednji vlažnosti tal (60 do 70% vodne kapacitete), ki 
omogoča pričetek klitja semena plevela in spor glivic, kar je predpogoj za učinkovito delovanje 
sredstva. Če tla niso primerno vlažna, jih je pred uporabo sredstva potrebno zaliti. 
Tretiranje s sredstvom se opravi najmanj 30 oz. 45 dni pred setvijo (opis je v poglavju Časovni 
trak) pod pogojem, da temperatura tal na globini 10 cm ni nižja od 8˚C in ne višja od 30 °C ter 
da je zemlja ustrezno vlažna.  
Ostala priporočila: 
Tik pred uporabo sredstva,  ob uporabi sredstva ali neposredno po uporabi sredstva se po 
tretirani površini ne sme trositi hlevskega gnoja, šote, gašenega apna ali dušičnih gnojil. 
Tretiranje oz. fumigacija zemlje, namenjene za sajenje med drevesi v sadovnjaku in 
obstoječimi grmi v nasadih jagodičevja, se opravi na obdelovalni površini območja 
koreninskega sistema dreves v sadovnjaku ali grmov v nasadih jagodičevja. Koreninski sistem 
sosednjih rastlin je potrebno popolnoma zaščititi, da ne pride v stik s tretirano zemljo. Tla se 
tretira z uporabo metod, ki so priporočene za manjše površine, ali pa se zemljo odstrani in se 
jo tretira kot v kupih. 
Sredstvo se lahko uporablja pri obnovi obstoječih travnatih območij, kot so igrišča za golf, 
športna igrišča in vrtne trate. Pred uporabo sredstva je potrebno odstraniti ali mehansko 
obdelati travno rušo. Pred obnovo trate se priporoča tretiranje površine z neselektivnim 
herbicidom. Tretiranje s sredstvom se opravi s pomočjo trosilnika granul. Tretiranje se izvede 
kot je opisano zgoraj. 
Časovni trak: 
Sredstvo BASAMID GRANULAT se vnese (inkorporira) neposredno v tla najmanj 30 dni pred 
setvijo ali saditvijo gojenih rastlin v zaščitenih prostorih in naslednjih gojenih rastlin na prostem: 
sadnega drevja, trte, plodovk, jagodičevja, okrasnih rastlin ter pri obnovi trate, in najmanj 45 
dni pred setvijo ali saditvijo naslednjih gojenih rastlin na prostem: semenskega krompirja, 
korenovk, redkvice ter listnatih vrtnin, pri temperaturah tal na globini 10 cm višjih od 8 °C in 
nižjih od 30 °C.  
Tretirano in primerno vlažno zemljo v kupih se pokrije s PVC folijo, ki ne prepušča plinov, in 
sicer za obdobje 35 dni zemljo v zaščitenih prostorih in na prostem zemljo, kjer se bo gojilo 
sadno drevje, trto, plodovke, jagodičevje, okrasne rastline, pri obnovi trate ter zemljo v kupih, 
ter zemljo za saditev v lončke in kompost, ter na prostem, kjer se bo gojilo semenski krompir, 
korenovke, redkvico in listnate vrtnine. 
 



Setveni test: 
Ker je temperatura tal samo eden od dejavnikov razgradnje sredstva v tleh, se ustrezen čas 
setve ali sajenja določi s setvenim testom. Setveni test se prvič opravi po prvem zračenju tal. 
Če po 2 do 3 dneh seme primerno kali, potem je varno za gojene rastline. 
Postopek izvedbe setvenega testa: 
1. Potreben material: 
- dva steklena kozarca s hermetičnimi pokrovi, od katerih enega označimo z napisom “tretirana 
tla”, drugega pa “netretirana tla”, 
- dva kosa tanjše žice, dolge približno 15 cm, ki ju ukrivimo v obliko črke U, 
- dva navlažena kosmiča vate, ki ju ovijemo okoli krivin žice, 
- seme solate, radiča, čebule ali kreše. 
2. Prvi kozarec se napolni do polovice z vzorcem tretirane zemlje, drugega pa za primerjavo z 
zemljo, ki se ni tretirala. 
3. Vzorec naj bo odvzet kot povprečje zemlje  iz celotne tretirane površine ali kupa, kar pomeni, 
da je potrebno vzorčiti po vsej površini (volumnu) in v različnih globinah. Vzorec je pri 
površinskem tretiranju potrebno vzeti tudi iz globljih plasti, kar je posebej pomembno, če so 
bile temperature tal in zraka v času delovanja sredstva nizke. V kolikor so tla suha, se jih 
zmerno navlaži z vodo. Zemljo se prenese v kozarec takoj, ne da se jo mrvi. 
4. V tako napolnjena kozarca se zabode žici s kosmi vate obrnjenimi navzgor, 1 ali 2 cm nad 
zemljo. Pred tem se vato namoči v vodo. 
5. Kozarca se hermetično zapre in se ju postavi na toplo, svetlo mesto. 
6. Opazovati je treba kaljenje semena v obeh kozarcih in ju primerjati.  
Če kalitev poteka enakomerno v obeh kozarcih, se lahko takoj prične s setvijo ali sajenjem. 
Če seme v kozarcu s tretiranim vzorcem zemlje ne kali ali v kaljenju zaostaja, je potrebno 
tretirana tla dodatno prezračevati (premetati ali prelopatati) in opisani postopek ponavljati vse 
do “pozitivnega rezultata testa”. 
Opozorila:  
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat vsako tretje leto. 
V roku 30 do 45 dni po tretiranju se lahko seje ali sadi gojene rastline, kot je navedeno v 
poglavju Časovni trak.  
5 mesecev po tretiranju s sredstvom plin MITC iz zemlje izhlapi in se lahko v kolobarju seje ali 
sadi katerokoli gojeno rastlino. 
Za vsa dodatna pojasnila glede uporabe sredstva se priporoča posvet z imetnikom registracije 
ali zastopnikom.  
Fitotoksičnost (občutljivost rastlin na sredstvo): 
Sredstvo je fitotoksično za vse gojene rastline, zato je treba natančno upoštevati navodila za 
uporabo in tudi pravilno opraviti setveni test. Tretiranja na prostem se ne sme izvajati v 
vetrovnem vremenu, da veter ne zanese granul na sosednje površine. Tretirana površina na 
prostem mora biti najmanj za dvojno širino krošnje oddaljena od bližnjih dreves. Zaradi 
fitotoksičnosti na gojene rastline se ne sme razkuževati dela površine v zaščitenih prostorih, v 
katerih rastejo tudi druge gojene rastline. Zaprti prostori morajo biti v času razkuževanja zemlje 
zaprti. Nekatere okrasne rastline, kot so Ficus sp., Hydrangea macrophylla in Asparagus 
plumosus so zelo občutljive na sledove plina MITC, ki se sprošča v času delovanja sredstva. 
Mešanje:  

Sredstvo se ne meša z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
Antirezistentna strategija:  

Sredstvo BASAMID GRANULAT vsebuje aktivno snov dazomet. Tveganje za razvoj rezistence 

(odpornosti) na aktivno snov dazomet je majhno. Pri večletni zaporedni uporabi sredstev z 

enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni 

organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Posledično se lahko zmanjša 

učinkovitost sredstva. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini 

se priporoča izmenična uporaba sredstev z različnimi načini delovanja. Prav tako je potrebno 

upoštevati največje število tretiranj, ki je za sredstvo BASAMIG GRANULAT največ enkrat na 

tri leta. 

 



Karenca:  

Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 

 

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

pridelkih  za aktivno snov dazomet so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 

oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo BASAMID GRANULAT se razvršča  kot: 

Kategorija: 

Akut. strup. 4, H302 

Draž. kože 2, H315 

Preobčut. kože 1, H317 

Draženje oči 2, H319 

STOT SE 3, H 

Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo BASAMID GRANULAT se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 Opozorilne besede:        Pozor 

Stavki o nevarnosti:   

H302 

H315 

H317 

H319 

H335 

H410 

Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

Povzroča draženje kože. 

Lahko povzroči alergijski odziv kože.  

Povzroča hudo draženje oči.  

Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Dodatne informacije o 

nevarnosti:  
  

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

uporabo. 

 EUH210          Varnosti list na voljo na zahtevo. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P261 

P280 

P284 

          Preprečiti vdihavanje prahu/plina/hlapov.           

          Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  

          Nositi opremo za zaščito dihal. 
 Previdnostni stavki - odziv: 

 P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 

zdravnika. 
 Previdnostni stavki - shranjevanje: /  

 Previdnostni stavki - odstranjevanje:  

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu   nevarnih odpadkov  in odpadne embalaže. 
  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. 

Spo2 
Spo5 

  Po uporabi oprati vso zaščitno obleko. 

  Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine in  rastlinjake 7 dni,   
dokler   plin ne izhlapi. 

  

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: 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 tlorisne širine od meje brega 

voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 

VARSTVO PRI DELU:  
Pri rokovanju s sredstvom in med tretiranjem mora delavec uporabljati primerno zaščitno 
obleko (delovni kombinezon), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev (odporno na 
kemikalije), zaščito za obraz/oči ter opremo za zaščito dihal (kombinirani filtri (A1P2/A1P3), ki 
ščitijo pred delci in pred organskimi hlapi).  
Zaščitno folijo se odstrani v skladu z navodilom imetnika registracije. Pri odstranjevanju 
zaščitne folije in med postopkom prezračevanja zemlje mora delavec uporabljati primerno 
zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev (odporno na 
kemikalije), opremo za zaščito dihal (kombinirani filtri (A1P2/A1P3), ki ščitijo pred delci in pred 
organskimi hlapi).  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami oziroma zemljo mora delavec uporabljati primerno delovno 
obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino  je dovoljen, če je tretirana 
površina oziroma zemlja pokrita z kritino, ki ne prepušča plinov (popolnoma neprepustna 
folija), ob uporabi primerne zaščitne opreme. Vstop delavcev brez zaščitne opreme je dovoljen 
7 dni po odpiranju folije, ko je plin izhlapel. 

VARSTVO NAKLJUČNO PRISOTNIH OSEB, DELAVCEV IN STANOVALCEV:  
Zaradi varovanja naključno prisotnih oseb, drugih delavcev ali stanovalcev je uporaba izdelka 
dovoljena le ob uporabi kritine, ki ne prepušča plinov (popolnoma neprepustna folija), in se ne 
odkriva 35 dni. 

Zaradi varovanja naključno prisotnih oseb, drugih delavcev ali stanovalcev v bližini tretiranega 

zemljišča, zaščitenih prostorov ali kupov zemlje se lahko tretira do največ 1,1 ha površine, pri 

čemer je treba upoštevati naslednje varovalne pasove: 
- 25 m varovalni pas do zasebnih hiš in drugih območij, kjer se zadržujejo ljudje ali 

delavci,  
- 5 m varovalni pas za naključno prisotne (mimoidoče) osebe. 

 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

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

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

osnovne življenjske funkcije in takoj poišče zdravniško pomoč. Če je možno, se zdravniku 

predloži originalno embalažo in/ali navodila za uporabo. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 



Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito umije z vodo in 

milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je 

potrebno delovno obleko oprati. 

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

vodo. Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme 
izzivati bruhanja.  

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

želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo 

se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. O 

specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve. 

 


