
2. UPORABA 
 

1. GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo STROBY WG se uporablja kot sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim/eradikativnim 
delovanjem: 
a) na prostem:  
- na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis), jablanove 
pepelovke (Podosphaera leucotricha) in hruševega škrlupa (Venturia pirina) od fenološke faze 
odpiranja brstov do začetka zorenja plodov (BBCH 53-81), v odmerku 0,2 kg/ha pri porabi vode od 150 
do 1500 L/ha (do 500 L/ha na m višine krošnje). Časovni interval med tretiranji naj bo od 7 do 14 dni.  

- v jagodah za zatiranje jagodne pepelovke (Sphaerotheca macularis) od fenološke faze, ko je prvi list 
razvit do faze, ko je večina plodov pri drugem obiranju obarvanih (BBCH 11-89), v odmerku 0,3 kg/ha 
pri porabi vode od 200 do 800 L/ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 7 do 14 dni.  

- na ribezu in kosmuljah za zatiranje ameriške kosmuljeve pepelovke (Sphaerotheca mors-uvae) od 
fenološke faze, ko listni in cvetni brsti nabrekajo: brsti so zaprti, vidni svetlorjavi luskolisti do faze, ko se 
prve jagode na dnu grozdov obarvajo z značilno barvo za določeno sorto (BBCH 51-85), v odmerku 0,2 
kg/ha pri porabi vode od 500 do 1000 L/ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 10 do14 dni.  

b) v zaščitenih prostorih : 

- na papriki, paradižniku in jaj čevcu za zatiranje paradižnikove pepelovke (Leveillula taurica) od 
fenološke faze, ko je drugi pravi list razvit, do faze polne zrelosti: plodovi imajo značilno zrelostno barvo 
(BBCH 12-89), v odmerku 0,5 kg/ha pri porabi vode od 200 do 1000 L/ha. Časovni interval med 
tretiranji naj bo od 7 do 15 dni.  

- v jagodah za zatiranje jagodne pepelovke (Sphaerotheca macularis) od fenološke faze, ko je prvi list 
razvit,  do faze ko je večina plodov pri drugem obiranju obarvanih (BBCH 11-89), v odmerku 0,3 kg/ha 
pri porabi vode od  200 do 800 L/ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 7 do 14 dni.  

 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni uporabi največ dvakrat v 
jagodah, največ trikrat na ribezu, kosmuljah, papriki, paradižniku in jajčevcu ter največ štirikrat na 
jablanah in hruškah. Zaporedno se s sredstvom STROBY WG lahko opravijo največ dve tretiranji. V 
primeru visokega pritiska bolezni so priporočeni 7 do 10 dnevni časovni intervali med tretiranji.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo STROBY WG vsebuje aktivno snov krezoksim-metil. 
Pri večletni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih 
površinah naravno prisotni manj občutljivi sevi postanejo odporni, se razmnožijo in postanejo 
prevladujoči. V izogib temu se priporoča, da se v škropilnih programih uporabijo fungicidi z drugačnim 
načinom delovanja. Za preprečevanje pojava odpornosti se priporoča, da se v škropilnem programu 
upošteva dovoljeno število tretiranj v eni rastni dobi na istem zemljišču oziroma se uporablja največ 
polovica sredstev, ki vsebujejo aktivno snov krezoksim-metil. 
FITOTOKSIČNOST: Znaki fitotoksičnosti niso izključeni na občutljivih sortah kosmulj in jajčevca. V 
primeru občutljivost posameznih sort kosmulj in jajčevca se posvetujete z imetnikom registracije 
oziroma zastopnikom. Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za ostale rastline, katerim je namenjeno.  
KARENCA: Karenca je za jablano in hruško 28 dni, za ribez in kosmulje 21 dni, za jagode na prostem 7 
dni ter za papriko, paradižnik, jajčevec in jagode v zaščitenih prostorih 3 dni. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 FFS STROBY WG pri uporabi na 
navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS STROBY WG 
na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  

 



Sredstvo STROBY WG se kot manjša uporaba uporablja:  
 
a) na prostem: 

- na ameriških borovnicah in ameriških brusnicah za zatiranje ameriške kosmuljeve pepelovke 
(Sphaerotheca mors-uvae) in pepelovke (Microsphaera spp.) ob pojavu okužbe, od fenološke faze 
pojava socvetja do fenološke faze barvanja jagod (BBCH 51-85), v odmerku 0,2 kg/ha pri porabi vode od 
200 do 1000 L/ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 10 do 14 dni. 

- na vrtnicah za zatiranje šipkove pepelovke (Sphaerotheca pannosa) in črne listne pegavosti vrtnic 
(Diplocarpon rosae) od pojava okužbe dalje,  v odmerku 0,2-0,3 kg/ha pri porabi vode od 300 do 1000 
L/ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 7 do 12 dni. 

- na krizantemah za zatiranje bele krizantemine rje (Puccinia horiana) od pojava okužbe dalje, v 
odmerku 0,2-0,3 kg/ha pri porabi vode od 200 do 1000 L/ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 7 
do 12 dni. 

- v okrasnih drevesnicah na sadikah dreves in grmovnic (hrast, japonska kutina, ognjeni trni, 
vrbe, jerebike, pušpani) za zatiranje hrastove pepelovke (Microsphaera alphitoides), rje  (Puccinia 
spp.) in listnih ožigov iz rodu Cylindrocladium (Cylindrocladium spp.) od pojava okužbe dalje, v 
odmerku 0,6 kg/ha pri porabi vode  od 200 do 1000 L/ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 7 do 12 
dni. 
b) v zaščitenih prostorih : 

- na vrtnicah za zatiranje šipkove pepelovke (Sphaerotheca pannosa) in črne listne pegavosti vrtnic 
(Diplocarpon rosae) od pojava okužbe dalje, v odmerku 0,2-0,3 kg/ha pri porabi vode od 300 do 1000 
L/ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 7 do 12 dni. 

- na krizantemah za zatiranje bele krizantemine rje (Puccinia horiana) od pojava okužbe dalje, v 
odmerku 0,2-0,3 kg/ha pri porabi vode od 200 do 1000 L/ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 7 
do 12 dni. 

- na okrasnih rastlinah (vetrnica Anemone, gerbera, navadna vodna zlatica Buttercup, orjaška zlata 
rozga, ciklama, begonija, dalija, nedotika, žlezava nedotika, navadna marjetica, mačeha, hibrid 
petunije F1, petunija, Petunia pendula, Verbena hybrida) za zatiranje pepelovke kobulnic (Erysiphe 
cichoracearum), od pojava okužbe dalje, v odmerku 0,3 kg/ha pri porabi vode  od 200 do 1000 L/ha. 
Časovni interval med tretiranji naj bo 10-12 dni.  
 
KARENCA: Karenca za ameriške borovnice in ameriške brusnice je 21 dni. Karenca za sadike okrasnih 
dreves in grmovnic ter za druge okrasne rastline ni potrebna. 
 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi za manjše uporabe največ trikrat v eni rastni 
sezoni. 
 
KOLOBAR: Ni posebnih omejitev. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov krezoksim-metil so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo STROBY WG se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  



GHS08   GHS09  
 
Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H351 Sum povzročitve raka.  
H410 
Kategorija: 
Rakotv 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. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P201     
P280 

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P308+P313   PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite  
    zdravniško pomoč/oskrbo. 

 P391    Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  
P405    Hraniti zaklenjeno. 

 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 20 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,  med škropljenjem s traktorsko nameščenim pršilnikom ter med 
škropljenjem z ročno oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon) in zaščitne rokavice. Pri tretiranju s sredstvom v zaščitenih prostorih (rastlinjakih) mora 
delavec uporabljati nepropustno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Pri stiku s tretiranimi rastlinami 
oziroma gomolji ter čebulicami 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 daje piti ničesar. 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.  
 


