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Focus® Ultra
Vsebuje: 100 g/L + 10% cikloksidim, 
CAS: 101205-02-1
(RS)-(EZ)2-[1-(etoksiimino)butil]-3-hidroksi-5-tian-
3-ilcikloheks-2-en-1-one in topili: 
440 g/L Solvesso 150, 
CAS: 64742-94-5 
(mešanica aromatskih ogljikovodikov C9–C12)
300 g/L metiloleat olje, 
CAS: 67762-26-9

Koncentrat za emulzijo (EC)

Focus® Ultra je sistemičen herbicid namenjen 
zatiranju enoletnih in večletnih travnih plevelov 
v sladkorni pesi, krompirju, soji, sončnicah, oljni 
ogrščici, trajnih nasadih in zelenjavi.

Draži kožo
Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Pri ravnanju ne jesti, piti in ne kaditi.
Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško 
pomoč in pokazati embalažo in etiketo.

Proizvaja: Zastopa: Prodaja:
BASF AG BASF SLOV. Metrob d.o.o.
67056 Ludwigshafen Dunajska 111a Začret 20a
Nemčija 1000 Ljubljana 3202 Ljubečna
  Tel.: 03 78 06 330

Vsebina:   1 liter

Xn

Zdravju škodljivo

N

Okolju nevarno

® = zaščitni znak firme BASF 81023237SI000386-Slovenia

Skladiščenje:
Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem prostoru, pri 
temperaturah –10 do +25 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno 
od živil in krmil.
Dovoljenje za promet: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije, 
Fitosanitarna uprava RS, št.: SFS 7044 od 21.03.1997
Štev.šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.
Datum uporabe 2 leti od datuma proizvodnje odtisnjenega na embalaži pri pravilnem 
skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.
Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!
Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.

Focus® Ultra



NAČIN DELOVANJA:
Aktivna snov po škropljenju prehaja skozi povrhnjico v notranjost rastlin ter z 
rastlinskimi sokovi potuje do korenin. Herbicidni učinek je viden v obliki odmrtja 
koreninskega spleta in propadanju rastlin v smeri navzgor. Za dobro herbicidno 
učinkovanje je zato pomemben nanos z majhno količino vode, dovolj razvita 
listna masa plevela in višje temperature. Odmiranje plevelnih trav je zaradi 
načina učinkovanja sredstva počasnejše in lahko pri večletnih travah traja tudi  
7–14 dni. Za zagotovitev dobrega sprejema sredstva v rastline in preprečitev 
odtekanja z listov je priporočljivo, da so rastline v času škropljenja suhe.

PRIPOROČILA ZA UPORABO:
Uporablja se za zatiranje:
a) eno- in večletnega travnega plevela v sladkorni in krmni pesi, krompirju, 

soji, sončnicah in oljni ogrščici
– v odmerku 1–1,5 L/ha ob porabi vode 200–400 L/ha (10–15 ml v 2–4 L vode 

na 100 m2) za zatiranje enoletnega plevela po vzniku posevka, oz. ko je 
plevel v fazi 3–5 listov do konca razraščanja;

– v odmerku 3–4 L/ha ob porabi vode 180–200 L/ha (30–40 ml v 2 L vode na 
100 m2). Tretiramo, ko je plevel visok 20–30 cm, oziroma pred cvetenjem;

b) v trajnih nasadih za zatiranje enoletnega travnega plevela v odmerku  
1–1,5 L/ha (10–15 ml na 100 m2) in za zatiranje večletnega travnega plevela v 
odmerku 3–4 L/ha (30–40 ml na 100 m2);

c) v zelenjavi:
 repi, zelju, cvetači, fižolu, grahu, korenju, špinači, poru, čebuli, zeleni in 

solati
 v odmerku 1–1,5 L/ha ob porabi vode 200–400 L/ha (10–15 ml v 2–4 L vode na 

100 m2) za zatiranje enoletnega plevela, ko je plevel v fazi 3–5 listov do konca 
razraščanja;
– za zatiranje večletnega travnega plevela v odmerku 3–4 L/ha ob porabi vode 

200–400 L/ha (30–40 ml v 2–4 l vode na 100 m2). Tretiramo, ko je plevel 
visok 20–30 cm, oziroma pred cvetenjem;

– v odmerku 2,5 L/ha ob porabi vode 200–400 l/ha (25 ml v 2–4 L vode na 
100 m2) za zatiranje samoniklih žit;

d) v deteljah
– v odmerku 1–1,5 L/ha ob porabi vode 200–400 L/ha (10–15 ml v 2–4 L vode 

na 100 m2) za zatiranje enoletnega plevela po vzniku posevka, oz. ko je 
plevel v fazi 3–5 listov do konca razraščanja;

– za zatiranje večletnega travnega plevela v odmerku 3–4 L/ha ob porabi vode 
180–200Ll/ha (30–40 ml v 2 L vode na 100 m2). Tretiramo, ko je plevel visok 
20–30 cm, oziroma pred cvetenjem;

e) v jagodah in malinah
– v odmerku 1–1,5 L/ha ob porabi vode 200–400 L/ha (10–15 ml v 2–4 L vode 

na 100 m2) za zatiranje enoletnega plevela po vzniku posevka, oz. ko je 
plevel v fazi 3–5 listov do konca razraščanja;

– za zatiranje večletnega travnega plevela v odmerku 3–4 L/ha ob porabi vode 

180–200 L/ha (30–40 ml v 2 L vode na 100 m2). Tretiramo, ko je plevel visok 
20–30 cm, oziroma pred cvetenjem;

f) v okrasnih rastlinah
– v odmerku 1–1,5 lLha ob porabi vode 200–400 L/ha (10–15 ml v 2-4 L vode 

na 100 m2) za zatiranje enoletnega plevela po vzniku posevka, oz. ko je 
plevel v fazi 3–5 listov do konca razraščanja;

– za zatiranje večletnega travnega plevela v odmerku 3–4 L/ha ob porabi vode 
180–200 L/ha (30–40 ml v 2 L vode na 100 m2). Tretiramo, ko je plevel visok 
20–30 cm, oziroma pred cvetenjem.

Sredstvo lahko na isti površini uporabimo samo enkrat letno.

Ukrepi za varovanje okolja
Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov s tem, da tretiramo najmanj 20 m od njih.

FITOTOKSIČNOST
V primeru predčasnega preoravanja posevka je 28 dni po škropljenju dovoljeno 
sejati koruzo, žita, travno-deteljne mešanice in ostale vrste rastlin iz družine trav.
Sredstvo uporabljeno v priporočeni količini, na pravilen način ter v optimalnem 
času, pri navedenih vrstah in običajnih sortah rastlin ni fitotoksično.
Fitotoksično lahko učinkuje mešanica Focus® Ultra in Basagran® 600 na krompir.
Sredstvo je fitotoksično za vse kulture iz družine trav razen enoletne latovke, zato 
je potrebno preprečiti njegovo zanašanje v posevke žit in koruze.

Mešanje:
Focus Ultra lahko mešamo z Butisanom®, Pyraminom® Turbo in Basagranom®. 
Mešanje z Basagranom® 600 se odsvetuje v primeru uporabe v krompirju.  
V primeru mešanja z Butisanom® je potrebno ob vsakem drugem polnjenju 
agregata očistiti glavni filter.

KARENCE:
14 dni za solato,
21 dni za čebulo,
28 dni za zelje, cvetačo, fižol, korenje, špinačo in por,
35 dni za grah,
56 dni za krmno peso, repo,okrasne rastline,
60 dni za zeleno,
77 dni za sladkorno peso in krompir, 
zagotovljena s časom uporabe je v soji, sončnicah, trajnih nasadih, deteljah, 
jagodah in malinah.

NEVARNE LASTNOSTI
Pripravek je nadražujoč, strupen za ljudi, toplokrvne živali, ribe in vodne 
organizme, ki se z ribami hranijo. V količini do 5 l/ha pri porabi 200 l vode na ha 
ni škodljiv za čebele. 
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ZNAKI ZASTRUPITVE
Znaki zastrupitve so nespecifični.

PRVA POMOČ PRI ZASTRUPITVI
Splošni ukrepi:
Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na sveži zrak oz. 
v dobro zračen prostor in jo zavarujemo pred mrazom. Zagotovimo osnovne 
življenske funkcije. Takoj pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno 
navodilo o uporabi in/ali embalažo pripravka.
Stik s kožo:
Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z vodo in 
milom.
Stik z očmi:
Če pride sredstvo v oči, jih temeljito izperemo s čisto vodo in poiščemo pomoč 
okulista.
Pri inhalaciji:
Zagotovimo osnovne življenske funkcije in ukrepamo po splošnih navodilih.
Pri zaužitju:
Usta takoj temeljito speremo z vodo. Prizadeti naj popije 2 - 3 dl vode. Bruhanja 
ne izzivamo!
Takoj pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno navodilo o uporabi in/ali 
embalažo pripravka.
Osebi z moteno zavestjo ne smemo dati ničesar piti!

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ
Zagotoviti in vzdrževati je potrebno vitalne funkcije. Pri zaužitju sredstva  
damo prisebni osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne teže razredčenega z vodo v 
razmerju 1 : 4.
V primeru zaužitja velike količine sredstva je indicirano tudi izpiranje želodca. 
Specifičnega antidota ni.

NADALJEVANJE ZDRAVLJENJA
Zdravljenje je simptomatsko.
Ukrepi v primeru nezgode
V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso predpisano osebno zaščitno 
opremo, zavarovati mesto nezgode in obvestiti pooblaščene osebe in obvestiti 
pooblaščene osebe.

V primeru razlitja
je potrebno takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti pooblaščene 
osebe. Preprečimo izlivanje v kanalizacijo, vodotoke in vpijanje v tla.
Poškodovano originalno embalažo damo v posebej označeno večjo embalažo. 
Absorbirano sredstvo zberemo v ustrezne in posebej označene posode in jih 
oddamo v zbirnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem 
podjetju za uničevanje nevarnih industrijskih odpadkov.

V primeru požara
je potrebno takoj uporabiti naslednjo zaščitno obleko: dihalni aparat s filtrom P2 
(za trdne in tekoče delce), na kemikalije odporno varovalno obleko in varovalna 
očala.
Za gašenje uporabimo: peno, suha sredstva za gašenje in CO2. Iz varnostnih 
razlogov za gašenje ne uporablajmo vode.
Pri gorenju lahko nastajajo: ogljikov monoksid, žveplov dioksid in dušikovi 
oksidi.
Količine, ki so v bližini ognja je potrebno hladiti z vodo.

V primeru nesreče med prevozom
je potrebno takoj ugasniti motor vozila in pogasiti morebiten odprti ogenj. 
Zavarujemo mesto dogodka in opozorimo ostale udeležence v prometu. 
Preprečimo širjenje tekočine po okolici s posipanjem snovi, ki vpija, in izdelavo 
okopov. Obvestimo najbližjo postajo policije, oziroma gasilce ali Center za 
obveščanje št. 112. Ukrepamo po navodilih za primere razlitja.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN ODPADNO EMBALAŽO
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva 
ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, 
ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki.
Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.

Navodilo je takšno, kot ga je odobril ustrezni organ.

Tehnika uporabe sredstva
Preprečevanje nastajanja ostankov
Ne pripravljamo večjih količin škropiva kot je potrebno.Embalažo izpraznimo do 
konca, izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno 
nastale ostanke škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in poškropimo po 
škropljeni površini.

Škropljenje
Škropilnice redno testiramo kot to določa zakon.
Pred začetkom škropljenja škropilnico umerimo in preverimo izmed šob. Med 
vožnjo in škropljenjem škropivo redno mešamo. Še posebej je mešanje potrebno 
ob prekinitvi dela.
Priporočena poraba vode: 200 l/ha.

Priprava sredstva za uporabo
Rezervoar škropilnice napolnimo do polovice z vodo, dodamo odmerjeno 
količino sredstva , embalažo dobro izperemo in ne zavržemo! Med mešanjem in 
dolivanjem vode lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve mešanja.
Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. 
Pripravljeno sredstvo takoj uporabimo.
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Ostanke pripravljenega škropiva razredčimo v razmerju 1:10 in ga poškropimo 
po že škropljeni površini. Neporabljeno sredstvo shranimo po priporočenih 
navodilih.

Čiščenje
Škropilnico po uporabi sredstva operemo ob dodajanju sredstva za pranje, na 
koncu izperemo s čisto vodo.

PREVENTIVNI IN ZAŠČITNI UKREPI
Zaščita pri delu
Pri delu s pripravkom pazimo, da ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne smemo 
vdihavati škropilne megle. Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Pri delu nosimo 
ustrezno zaščitno obleko, pokrivalo za glavo, ščitnik za obraz (očala), gumijaste 
škornje in nepremočljive rokavice. Med delom ne smete jesti, piti ali kaditi. V 

Focus® Ultra

primeru kontaminacije in/ali sumu na zastrupitev prekinite z delom in ukrepajte 
po navodilih prve pomoči.
Po delu se moramo temeljito umiti (stuširati) in preobleci. Operemo in očistimo 
vsa uporabljena zaščitna sredstva. Prav tako s čisto vodo izperemo škropilnico.

Klavzula o jamstvu
Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa 
je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in 
shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, 
ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala 
zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. 
Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za tveganja pri skladiščenju 
in uporabi ne jamčimo.
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