
2. UPORABA 
 
a) GLAVNE UPORABE 
 
Sredstvo DELAN 700 WG se uporablja kot kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem na 
jablanah in hruškah  za zatiranje jablanovega škrlupa ( Venturia inaequalis) in hruševega 
škrlupa ( Venturia pyrina) v odmerku 0,75 kg/ha (0,25 kg/m višine krošnje) v 5 dnevnem 
razmiku, od razvojne faze konec cvetenja do razvojne faze, ko je plod dosegel 90% končne 
velikosti (BBCH 69-79). Tretiranja se opravijo v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne 
službe za varstvo rastlin. 
 
Priporočena uporaba vode je do 500 L/m višine krošnje. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko tretira največ šest krat v eni rastni sezoni.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. 
KARENCA: 42 dni za jablane in hruške. 
 
 
b) MANJŠE UPORABE 
 
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo. Učinkovitost 
in fitotoksičnost FFS DELAN 700 WG pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni 
bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS DELAN 700 WG  na navedenih 
gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. Te uporabe so: 
 
Sredstvo DELAN 700 WG se uporablja kot kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem: 
- v mati čnih nasadih koš čičastega in pe čkatega sadnega drevja, pod mrežniki in na 
prostem  za zatiranje listnih pegavosti in drugih glivi čnih bolezni iz rodov Polystigma, 
Stigmina, Venturia in Blumeriella v  odmerku 0,75 kg/ha pri porabi do 1500 L vode na ha, 
odvisno od velikosti in fenološke faze tretiranih rastlin. 
Opozorila: S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ šestkrat v eni rastni dobi, v 5 
dnevnem razmiku med tretiranji. 
Razširitev ne velja za matične nasade, ki so sestavni del proizvodnih nasadov.   Razširitev 
se dovoli pod pogojem, da se prepreči nastanek ali uniči morebitne plodove.  
KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe. 
 
- na nektarinah, breskvah, marelicah, češnjah, višnjah, slivah in mandlju  za zatiranje 
listnih pegavosti,  kot so listna luknji čavost koš čičarjev ( Stigmina carpophila),  češnjeva 
listna pegavost  (Blumeriella jaapii) in češpljeva rde ča listna pegavost  (Polystigma 
rubrum), ter bolezni lesa, ki jih povzročajo glive Cytospora spp.  in ožig breskove skorje 
(Fussicoccum amygdali). S sredstvom se tretira v odmerku 0,75 kg/ha ob priporočeni 
porabi vode 200-1000 L/ha, samo v času od končanega obiranja do konca mirovanja. 
Opozorila: S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dvakrat letno. O priporočenem 
terminu tretiranja za vsako posamično bolezen se priporoča posvet z opazovalno 
napovedovalno službo za varstvo rastlin.  
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.  
 
 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Če  se fungicidi z enakim načinom delovanja v daljšem 
časovnem obdobju večkrat zaporedoma uporabljajo na isti površini, lahko bolj odporni sevi 



povzročiteljev bolezni preživijo in postanejo prevladujoči. Zato se priporoča, da se v škropilne 
programe vključi fungicide z različnim načinom delovanja. 
 
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša s fitofarmacevtskimi sredstvi kot so: REGALIS, 
SIGNUM, STROBY WG, POLYRAM  DF in TERCEL. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo DELAN 700 WG se razvrš ča in ozna či  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

      GHS05 GHS06  GHS08 GHS09  
 
 Opozorilne besede:      Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H301 
H317 
H318 
H351 

Strupeno pri zaužitju. 
Lahko povzroči alergijski odziv. 
Povzroča hude poškodbe oči.  
Sum povzročitve raka. 

 

H410 
Kategorija: 
Akut. strup. 3, H301 
Preobčut. kože 1, H317 
Poškodbe oči 1, H318 
Rak. 2, H351 
Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

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

 EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 
razpokane kože. 

 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P201 
P261 

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. 

P280 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    Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P362+P364   Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 

 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. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. in 2. reda.  
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, ščitnik za obraz in tesno se 
prilegajoča očala.  Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom mora 
delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščitne rokavice. Med 
tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko 
(delovni kombinezon), zaščitne rokavice, trpežno obutev in pokrivalo s širokimi krajci. 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 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. 


