2. UPORABA:
Sredstvo CLINIC 360 SL se uporablja kot neselektivni sistemični herbicid v nasadih agrumov
(pomaranče, mandarine, limone, grenivke), pečkatega sadja (jablane, hruške), koščičastega
sadja (marelice, nektarine, breskve, češnje), mandljev, v vinogradih, oljčnikih, na strniščih (pred
oranjem ali setvijo) in na nekmetijskih zemljiščih, cestah in železnicah, razen na javnih površinah,
ki jih uporabljajo ranljive skupine ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci in starejši
občani), kot so javni parki in vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine ter v neposredni bližini
zdravstvenih ustanov, za zatiranje:
a) enoletnega plevela v odmerku 1,5-2 L/ha (15-20 ml na 100 m2), tretira se, ko je plevel v fazi
aktivne rasti največ dvakrat letno;
b) plevelov iz rodu slezenovcev (Malva spp.), kopriv (Urtica spp.), dresni (Polygonum spp.) in
tolščaka (Portulaca spp.) v odmerku 4-6 L/ha (40-60 ml na 100m2), tretira se, ko je plevel v fazi
aktivne rasti največ dvakrat letno;
c) večletnega plevela v odmerku 5-10 L/ha (50-100 ml na 100 m2), tretira se, ko je plevel tik pred
cvetenjem, v fazi cvetenja ali takoj po cvetenju največ enkrat letno;
d) olesenelega plevela (npr. robide (Rubus spp.)) na nekmetijskih površinah, ko je rastlina v fazi polne
zrelosti v odmerku 5-10 L/ha največ enkrat letno na isti površini.
Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha (2-4 L na 100 m2).
OPOZORILA: Sredstvo se ne sme uporabljati v sadovnjakih mlajših od dveh let in vinogradih mlajših
od štirih let. Največja dovoljena količina letno na isti površini je 12 L sredstva na ha. Ne sme se
tretirati rastlin, namenjenih za proizvodnjo semena. Ne sme se tretirati rastlin z užitnimi koreninami
pred pobiranjem. Ne sme se tretirati, če se v naslednjih 6 urah pričakujejo padavine. V tretiranih
oljčnikih je dovoljeno pobiranje pridelka le z drevesa in ne s tal.
Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva na zelene in mlade dele gojenih rastlin. Ne sme se ga
uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Sredstvo se lahko na istem zemljišču na kmetijskih in
nekmetijskih površinah uporablja največ dvakrat v eni rastni sezoni. Na tretiranih zemljščih je
prepovedana paša živine za prirejo mleka, kakor tudi krmljenje s senom s tretiranih površin. Ostala
živina se lahko pase in krmi s tretiranim senom 7 dni po tretiranju. Sredstva se ne sme uporabljati za
desikacijo soje in krompirja. Za zatiranje plevela pred setvijo v korenovkah se ne sme uporabljati
dodatnih močil.
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je fitotoksično za gojene rastline, če pride na njihove zelene dele.
Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva na zelene dele rastlin in na sosednje gojene rastline.
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča.
KARENCA: Karenca za agrume, mandlje, pečkato in koščičasto sadje, trto za pridelavo vinskega in
namiznega grozdja ter oljke je 7 dni. Karenca za strnišča je zagotovljena s časom uporabe.
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov glifosat je za živila, na
katerih je to sredstvo registrirano, v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na
živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE
Sredstvo CLINIC 360 SL se razvršča in označi kot:
N
R51/53
S2
S13
S20/21

Okolju nevarno.
Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno
okolje.
Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

S25
S26
S36/37/39
S60
S61

Preprečiti stik z očmi.
Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Proizvajalec 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.
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov
tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo
zavaruje pred mrazom ali vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Osebi z moteno
zavestjo se ne daje ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu
pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.
V primeru stika s kožo: Takoj je potrebno odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito
umiti z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja, se pokliče zdravnika.
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spira
s čisto vodo 15 min. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.
V primeru zaužitja: Usta se takoj spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Takoj je potrebno poiskati
zdravniško pomoč in pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.
Navodilo zdravniku: Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatsko.

