
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo SYLLIT 400 SC je preventivni in kurativni fungicid, ki se uporablja 
ob začetku okužbe oziroma po napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.    
 

NAVODILO ZA UPORABO:  
Sredstvo SYLLIT 400 SC se uporablja:  
- na jablanah, hruškah in kutinah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in 
hruševega škrlupa (Venturia pirina) v odmerku 1,9 L/ha, ob porabi vode 200 -1500 L/ha. S 
sredstvom se tretira pred cvetenjem, od fenološke faze odpiranja brstov (BBCH 53) do fenološke faze, 
ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 59) ter po cvetenju, od fenološke faze, ko so plodiči večji 
od 10 mm (BBCH 71) do fenološke faze, ko plod doseže 90 % končne velikosti (BBCH 79) oziroma 
najpozneje 60 dni pred obiranjem. Za kurativno delovanje se sredstvo uporabi v 24 urah po okužbi v 
vremenskih pogojih, ugodnih za razvoj bolezni, oziroma v 48 urah po okužbi v primeru nižjih 
temperatur zraka.  
- na češnjah in višnjah za zmanjševanje okužb češnjeve listne pegavosti (Blumeriella jaapii) v 
odmerku 1,9 L/ha, ob porabi vode 500 – 1500 L/ha. S sredstvom se tretira od fenološke faze rasti 
plodnice (BBCH 71) do fenološke faze, ko je plod dosegel polovico končne velikosti (BBCH 75) 
oziroma 14 dni pred obiranjem, ter po obiranju, od fenološke faze ko je zaključena rast poganjkov 
(BBCH 90) do fenološke faze, ko so vsi listi odpadli (BBCH 97).  
- na breskvah in nektarinah za zmanjševanje okužb breskove kodravosti (Taphrina deformans) v 
odmerku 2,25 L/ha, ob porabi vode 500 – 1500 L/ha. S sredstvom se tretira od fenološke faze 
nabrekanja listnih brstov (BBCH 03) do konca cvetenja (BBCH 69). Najugodnejši čas tretiranja je od 
odpiranja cvetnih brstov (BBCH 53) do faze, ko se cvetni pecelj podaljša (BBCH 56). Tretiranje se 
lahko opravi tudi v jesenskem času, od fenološke faze, ko odpade 50 % listne mase (BBCH 95), do 
faze, ko odpadejo vsi listi (BBCH 97). 
- na oljkah za zmanjševanje okužb oljkove gobavosti (Colletotrichum gloeosporioides)  in delno 
zmanjševanje okužb oljkove kozavosti – pavjega očesa (Cycloconium oleaginum) v odmerku 2,25 
L/ha, ob porabi vode 1000 L/ha. S sredstvom se tretira: 
- od fenološke faze, ko so prvi listi popolnoma ločeni en od drugega, obarvani sivo-zelenkasto (BBCH 
11), do konca cvetenja (BBCH 69), ali 
- v jesenskem času, po končanem obiranju oljk. 
 

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni rastni dobi, v 
presledku najmanj 7 dni. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah (ni fitotoksično), če se ga 
uporablja v skladu z navodili. V fazi oblikovanja plodov lahko pri jablanah in hruškah pride do ožigov, 
če po tretiranju temperatura zraka hitro pade pod 5°C, pri sorti »zlati delišes« pa se lahko pojavi 
mrežavost plodov. 
KARENCA: 60 dni za jablane, hruške in kutine, 14 dni za češnje in višnje, 75 dni za breskve in 
nektarine, za oljke je karenca zagotovljeno s časom uporabe. 
MEŠANJE: Sredstva se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo 
aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi 
gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi 
sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov dodin so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na 
živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo SYLLIT 400 SC se razvršča  kot: 



Kategorija: 
Akutna strupenost 3, H331 
Draženje kože 2, H315 
Poškodbe oči 1, H318 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo SYLLIT 400 SC se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS05 GHS06 GHS09  
 Opozorilne besede:        Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H331 
H315 
H318 
H410 

Strupeno pri vdihavanju. 
Povzroča draženje kože. 
Povzroča hude poškodbe oči.  
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. 
 EUH208          Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 
 Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P261 
P264 
P280 

         Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. 
         Po uporabi temeljito umiti kožo.  
         Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

 Previdnostni stavki - odziv: 
 P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v  udobnem 

položaju, ki olajša dihanje. 
 P302+P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. 
 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. 
 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 je treba pri tretiranju višenj in češenj upoštevati 

netretiran varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. in 2. reda, pri tretiranju pečkatega 
sadnega drevja, breskev, nektarin in oljk pa netretiran varnostni pas 30 m od meje brega 
voda 1. in 2. reda.  
 

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.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju ali čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), zaščitne rokavice, zaščito za oči/obraz in dihala ter predpasnik. Med tretiranjem s 
traktorskim nošenim/vlečenim pršilnikom ali ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati 
primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice ter zaščito za oči/obraz in dihala. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, 
majica z dolgimi rokavi) in rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino 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 območja na svež zrak 
oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne 
življenjske funkcije. Pokliče se 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 je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti 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 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. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan.  
 


