
2. UPORABA 

 

Sredstvo BUZZIN se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in 

nekaterih vrst ozkolistnega plevela v krompirju po sajenju in pred vznikom krompirja v odmerku 
0,75 kg/ha pri porabi vode od 200 do 400 L/ha.  

 

SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo še posebej dobro zatira naslednje plevelne vrste: srakonje 

(Digitaria sp.), navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), enoletno latovko (Poa annua), 

škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), ogrščico (Brassica napus), belo metliko 

(Chenopodium album), nedišečo trirobko (Matricaria inodora), enoletni golšec (Mercurialis annua), 

breskovo dresen (Polygonum persicaria), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), navadni grint (Senecio 

vulgaris), navadno zvezdico (Stellaria media), perzijski jetičnik (Veronica persica) in  njivsko vijolico 

(Viola tricolor).  

Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim zebratom  (Galeopsis tetrahit) in laško ljulko (Lolium 

perenne). 

Omejeno deluje tudi na naslednje plevelne vrste: navadni ščir (Amaranthus retroflexus), navadno 

rosnico (Fumaria officinalis), plezajočo lakoto (Galium aparine), navadni slakovec (Polygonum 

convolvulus) in pasje zelišče  (Solanum nigrum). 

 

OPOZORILA:  S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Treba 
je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge izven območja tretiranja. Sredstva se ne sme uporabiti 
v posevkih namenjenih pridelavi semenskega krompirja. V primeru propada posevka krompirja, se 
lahko na isto površino, po predhodnem preoravanju  do globine 15 cm, ponovno poseje le koruzo.  
KOLOBAR: Pred setvijo drugih gojenih rastlin v kolobarju je prav tako treba preorati tla do globine 15 
cm pri čemer je potrebno upoštevati naslednje omejitve. Na zemljiščih tretiranih s sredstvom BUZZIN 
se 6 mesecev ne sme gojiti oljne ogrščice, graha in pese, štiri mesece pa detelje in lucerne. Korenje se 
sme posejati na površino tretirano s sredstvom BUZZIN 3 mesece po tretiranju po predhodnem 
preoravanju tal.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in  na način kot je navedeno v 
navodilu za uporabo, za krompir ni fitotoksično. Sredstva se ne sme uporabljati, če so rastline v času 
tretiranja v stresu. Pri uporabi na novejših sortah krompirja, se je treba glede morebitne fitotoksičnosti 
posvetovati z zastopnikom. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov metribuzin so za krompir v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo BUZZIN se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS09  
 
Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.   



Kategorija: 

Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

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

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P102 
P270 

Hraniti zunaj dosega otrok.  
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

 

Previdnostni stavki - odziv: / 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P391 
Previdnostni 

stavki - 

odstranjevanje: 

P501 
 

Prestreči razlito tekočino. 
 
 
 
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih odpadkov. 

 

 

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 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m tlorisne širine od 
meje brega voda 2. reda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno 
obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši. 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in 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.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če 
se pojavijo znaki draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpere s čisto vodo. Če znaki 
draženja ne minejo, se je treba posvetovati z zdravnikom. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. 
Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika 
in se  mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju:  Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičnega 
antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.  



 


