
2. UPORABA 
 
1. GLAVNE UPORABE 
Sredstvo ENVIDOR SC 240 se uporablja kot nesistemični akaricid, ki deluje kontaktno na 
jajčeca, vse stadije ličink in na odrasle samice pršic. Uporablja se: 
- na jablanah in hruškah za zatiranje rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) in navadne 
pršice (Tetranychus urticae) v največjem dovoljenem odmerku 0,6 L/ha (v 0,04 % 
koncentraciji pri porabi vode 1500 L/ha). Odmerek 0,6 L/ha se uporabi na drevesih, katerih 
krošnje so visoke 3 m ali več, na drevesih z nižjo krošnjo je treba odmerek 0,6 L/ha 
ustrezno zmanjšati. Prav tako je potrebno ustrezno zmanjšati porabo vode. Tretira se lahko 
v fenološki fazi po cvetenju (BBCH 69 dalje). 
- v jagodah za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae), v največjem dovoljenem 
odmerku 0,4 L/ha (v 0,04 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L/ha ali  40 ml na 100 L 
vode). Tretira se lahko v fenološki fazi do pojava cvetnih brstov (do BBCH 57). 
- na okrasnih rastlinah (razen na vrtnicah) za zatiranje navadne pršice (Tetranychus 
urticae), v največjem dovoljenem odmerku 0,4 L/ha (v 0,04 % koncentraciji pri porabi vode 
1000 L/ha ali  40 ml na 100 L vode). Cvetoče okrasne rastline se sme tretirati v fenološki 
fazi do pojava prvih cvetnih brstov in po zaključenem cvetenju. Pri okrasnih rastlinah, ki ne 
cvetijo, omejitve glede tretiranja ni.  
 - v drevesnicah (razen na vrtnicah) za zatiranje rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) 
in navadne pršice (Tetranychus urticae) v največjem dovoljenem odmerku 0,4 L/ha (v 
0,04 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L/ha ali 40 ml na 100 L vode). Cvetoče rastline se 
sme tretirati v času do pojava prvih cvetnih brstov in po zaključenem cvetenju. Pri rastlinah, 
ki ne cvetijo, omejitve glede tretiranja ni.  
 
OPOZORILA: Dovoljeno je največ eno tretiranje v eni rastni dobi. Zaradi načina delovanja je 
začetno delovanje sredstva počasnejše, vendar dolgotrajnejše. Tretiranje s sredstvom 
ENVIDOR SC 240 naj bo izvedeno tako, da sovpada z zgodnjimi razvojnimi stadiji pršic 
(jajčeca in mlade ličinke). Po navadi se tretira takoj po zaključenem cvetenju. Tretiranje v 
poletnem obdobju zoper mešano populacijo pršic (jajčeca, ličinke, odrasli osebki) se izvede 
po potrebi, vendar je učinkovitost sredstva lahko manjša v primerjavi s tretiranjem po 
cvetenju. Če so potrebna dodatna tretiranja zoper pršice, je treba uporabiti akaricide, ki 
imajo drugačen način delovanja.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ENVIDOR SC 240 ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu 
z navodili. Ne  sme se ga uporabiti na vrtnicah. Pred uporabo na ostalih okrasnih rastlinah 
se priporoča, da se na njih opravi preizkus fitotoksičnosti oziroma se je glede tega  treba 
posvetovati z zastopnikom.   
KARENCA: Karenca za jablane, hruške je 14 dni, za jagode je karenca zagotovljena s 
časom uporabe, za sadike v drevesnicah in okrasne rastline karenca ni potrebna. 
 

 

2. MANJŠE UPORABE: 
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se 
na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS ENVIDOR SC 240 pri 
uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z 
uporabo FFS ENVIDOR SC 240 na navedenih gojenih rastlinah, ki se pridelujejo v 
zaščitenih prostorih, prevzame uporabnik FFS.«. 

Ta uporaba je:   
- na krizantemah, mačehah, pelargonijah, gerberah in drugih okrasnih rastlinah v 
zaščitenih prostorih za zatiranje rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) in navadne 
pršice (Tetranychus urticae). Tretira se lahko največ en krat v eni rastni dobi v odmerku 
0,4 L/ha (v 0,04 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L/ha ali  40 ml na 100 L vode). 



 
OPOZORILA: Tretiranje naj se izvede v večernih urah, ko zračenje rastlinjaka ni potrebno 
več ur. Ne sme se tretirati tako, da bi lahko prišlo do zanašanja FFS na sadike gojenih 
rastlin, ki so namenjene prehrani ljudi (sadike sadja, vrtnin in zelišč). 
 
KARENCA: za okrasne rastline v zaščitenih prostorih karenca ni potrebna. 
 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivno snov spirodiklofen so v skladu s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ENVIDOR SC 240 se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS07   GHS08 GHS09  
 
Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H351 
H410 
Kategorija: 
Preobč. kože 1, H317 
Rakotv. 2, H351 
Akut. in kron. vod.ok.1, 
H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Sum povzročitve raka. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

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

Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/razpršila/hlapov/meglice.  
P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.  
Previdnostni stavki - odziv: 
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite 

zdravniško pomoč/oskrbo. 
 

P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite 
zdravniško pomoč/oskrbo. 

 

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. 

Spe8  Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne 

tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v 

prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem. 
Dodatni simboli: 

Nevarno za čebele  
 
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 pri tretiranju jablan in hrušk upoštevati netretiran varnostni pas 30 m 

tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri 

tretiranju jagod, okrasnih rastlin in v drevesnicah 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 koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja, med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno 
škropilnico/pršilnikom  in ročno oprtno škropilnico za ciljne površine ki so visoko/nizko nad 
tlemi mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice in zaščitno obleko (delovni 
kombinezon).  
Delavec mora pri tretiranju okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih uporabljati zaščitno obleko, 
zaščitne rokavice, klobuk s širokimi krajci oz. ustrezno pokrivalo, trpežno obutev in zaščito za 
dihala (polmaska). 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z 
dolgimi rokavi, dolge hlače) in zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine 
posušijo. Delovna karenca za dostop v prostore, kjer je bilo opravljeno tretiranje znaša 24 ur. 
Pred vstopom delavcev v zaščiten prostor (rastlinjak) je treba prostor predhodno dobro 
prezračiti. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca.  
Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo 
zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. V 
primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja 
dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev 
dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca.  Takoj se pokliče zdravnika in se mu 
pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 



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 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpira 15 min s čisto 
vodo. V primeru draženja oči 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.  Ne izziva se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar 
piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira 
se želodca, razen, če tako svetuje Center za zastrupitve. Aktivno oglje in salinično odvajalo 
se uporabi le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je 
simptomatično. 

 


