
2. UPORABA 
 
Sredstvo SCALA se uporablja preventivno kot translaminarni fungicid s preventivnim in delno 
izraženim kurativnim delovanjem:  
 - na prostem : 
- na pečkatem sadju  za zatiranje škrlupa ( Venturia spp.)  v odmerku 1,125 L/ha (0,375 L/m 
višine krošnje), v fenološki fazi od odpiranja brsta do faze v kateri je plod dosegel 70 % 
velikosti (BBCH 53-77) in porabi vode do 500 L/ha/m višine krošnje; razmak med tretiranji naj 
bo 7-10 dni; 
- na jablanah in hruškah  za zatiranje skladiš čnih bolezni: navadne sadne gnilobe  
(Monilinia fructigena), sive plesni  (Botryotinia fuckeliana) in  grenke gnilobe 
(Neofabraea sp.) v odmerku 1,5 L/ha, od fenološke faze, ko je plod dosegel 90 % velikosti, 
do faze užitno zrelih plodov (BBCH 79-89) in ob porabi vode od 400-2000 L/ha; razmak med 
tretiranji naj bo 10 dni; 
- v jagodah za zatiranje sive plesni  (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 2 L/ha, v fenološki 
fazi od prvih  odprtih cvetov do faze drugega pridelka (več obarvanih plodov) (BBCH 60-89) in 
porabi vode 500 L/ha; razmak med tretiranji naj bo 7 dni; 
- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za zmanjševanje okužb s  sivo 
plesnijo ( Botryotinia fuckeliana) v odmerku 2 L/ha, v fenološki fazi od 80% odpadlih cvetnih 
kapic do faze mehčanja jagod (BBCH 68-85) in porabi vode do 800 L/ha. 
 
   - v zaščitenih prostorih : 
- v jagodah za zmanjševanje okužb s  sivo plesnijo  (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 2 
L/ha, v fenološki fazi od prvih  odprtih cvetov do faze drugega pridelka (več obarvanih plodov) 
(BBCH 60-89) in porabi vode do 500 L/ha; razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. 
 
 
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 SCALA   pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva SCALA  na 
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Te uporabe so: 
- na malinah in robidah za zatiranje sive plesni  (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 2 L/ha, 
v fenološki fazi od začetka cvetenja (približno 10% cvetov odprtih) do fenološke  faze barvanja 
jagod (BBCH 60-85) in porabi vode do 1000 L/ha; razmak med tretiranji naj bo 10 dni. 
 
 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni skupno na pečkatem 
sadju uporabi največ štirikrat, od tega največ trikrat za zatiranje skladiščnih bolezni, največ 
dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in na robidah ter največ 
enkrat na trti. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo SCALA vsebuje aktivno snov pirimetanil, ki 
pripada skupini anilinpirimidinov. Tveganje, da bi povzročitelji bolezni, kot sta škrlup in siva 
plesen, razvili rezistenco na omenjena povzročitelja je visoko, zato je potrebno uporabo 
sredstev, ki pripadajo skupini anilinpirimidinov omejiti. S sredstvi na osnovi anilinpirimidinov, 
so za zatiranje škrlupa na pečkarjih dovoljena največ tri tretiranja v rastni sezoni, za zatiranje 
sive plesni pa sta dovoljeni le dve tretiranji v rastni sezoni. V kolikor je potrebnih več tretiranj, 



se sme za vsa nadaljnja tretiranja uporabljati zgolj sredstva z drugačnim načinom delovanja.  
MEŠANJE: Sredstvo SCALA se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi kot je npr. 
DELAN 700 WG.  
KARENCA: Karenca za pečkato sadje (za zatiranje škrlupa) je 56 dni, za vinsko in namizno 
grozdje 21 dni, za pečkato sadje (za zatiranje skladiščnih bolezni) 7 dni ter za jagode (na 
prostem in v zaščitenih prostorih), maline in robide 3 dni.  

 

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

GHS09  
 
 Opozorilne besede:       / 
Stavki o nevarnosti:   
H411 
Kategorija: 
Akut. in kron. za vod. okolje 
2, H411 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

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-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski 
odziv. 

Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P264 
P280 

Po uporabi temeljito umiti roke. 
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

 

Previdnostni stavki - odziv: 
 P307+P311   Pri izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P391               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. 

  
 
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 pečkatega sadja upoštevati netretiran 
varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte, malin ter robid upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne 
širine od meje brega voda 2. reda.  
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jagod 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 
mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice.   
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom za rastline visoko nad 
tlemi mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščitne 
rokavice.  
Med pripravo škropilne mešanice in med tretiranjem v zaščitenih prostorih (rastlinjakih) mora 
delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice.   
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA:  
Tretiranje jablan in hrušk: Vstop na tretirano površino je dovoljen naslednji dan po tretiranju. 
Tretiranje ostalih gojenih rastlin: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane 
površine posušijo. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino, ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. 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: 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 navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 


