
1. UPORABA:  
FFS REGLONE 200 SL se uporablja kot kontaktni neselektivni herbicid za:  

a) sušenje (desikacijo)  krompirjevke semenskega krompirja v odmerku 4 
L/ha (40 mL na 100 m2) in jedilnega krompirja v odmerku 2,5 L/ha (25 mL na 
100 m2),  ob porabi 300-400 L vode na ha (3-4 L vode na 100 m2), odvisno od 
bujnosti krompirjevke; 

b) za sušenje (desikacijo) semenske lucerne in semenske detelje v odmerku 
3 L/ha (30 mL na 100 m2). Tretira se med biološko zrelostjo ob porabi 300-400 
L vode na ha (3-4 L vode na 100 m2). 
 

Glede časa tretiranja se je treba posvetovati z imetnikom tega dovoljenja. 

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni. Tretiranje se lahko izvaja le s traktorji z zaprto kabino. Pri tretiranju je obvezna 
uporaba šob za 50 % zmanjševanja zanosa. 
KARENCA: Karenca je 10 dni. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV:  Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivno snov dikvat so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 3.  NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 

Sredstvo REGLONE 200 SL se razvrsti kot: 

Jedko za kovine 1, H290 

Akut. strupenost, zauž. 4, H302 

Draženje kože 2, H315 

Draženje oči 2, H319 

Akut. strupenost, vdih. 3, H331 

STOT SE 3, H335 

Razmnož. 2, H361d 

STOT RE 1, H372 

Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 

Sredstvo REGLONE 200 SL se označi kot: 
Piktogrami GHS: 
 

GHS05 GHS06  GHS07 GHS08  GHS09   

Opozorilne besede: Nevarno 
Obvestila o nevarnosti: 
H290  Lahko je jedko za kovine.  
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H319  Povzroča hudo draženje oči. 
H331  Strupeno pri vdihavanju.  
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H361d  Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
H372  Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  
H410  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 dikvat. Lahko povzroči alergijski odziv. 
Previdnostni stavki – splošno: / 
Previdnostni stavki – preprečevanje: 
P261  Ne vdihavati hlapov/razpršila.  
P280  Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz.   
Previdnostni stavki – odziv: 
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki 

olajša dihanje. 
P308+P313    Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P337+P313   Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P312     Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P391      Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki – shranjevanje: 
P403 + P233  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.  
Previdnostni stavki – odstranjevanje: 
 
P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu    

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.  
Dodatni standardni stavki za varnostne ukrepe, povezane z okoljem: 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje 

ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko 
drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 

 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba pri tretiranju uporabljati šobe za 50 % zmanjševanja zanosa in upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine 
od meje brega voda 2. reda.  
VARNOST PRI DELU:  
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju 
rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, 
predpasnik), zaščitne rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje ter ščitnik za obraz  ali 
tesno prilegajoča zaščitna očala. 
Med  tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno 
zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in trpežno obutev ali gumijaste 
škornje, pri čemer je obvezna uporaba traktorja z zaprto kabino. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice), zaščitne rokavice in zaprte 
čevlje.  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je prepovedan 24 ur po tretiranju. 
Nezaščitene osebe nimajo vstopa na škropljeno območje najmanj 3 dni. 

VAROVANJE NAKLJUČNO PRISOTNIH OSEB IN STANOVALCEV:  

Zaradi varovanja naključno prisotnih oseb in stanovalcev: 

- je potrebno v času tretiranja preprečiti vstop na tretirano površino in na območje v razdalji 5 

m okrog tretiranih površin; 

- je potrebno zagotoviti 5 m varnostni pas do urbanih površin;  

- je obvezna uporaba šob, ki zmanjšajo zanos škropiva za 50 %;  

- je vstop oseb brez primerne obleke na tretirano zemljišče prepovedan 3 dni po tretiranju. 

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak 
ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji 
osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč. 



Stik s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z 
vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno 
uporabo je potrebno delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto mlačno 
vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeti naj popije do 2 dl 
vode. Takoj se pokliče zdravnika. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne 
izziva bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Ne izpira 
se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo 
in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve 
(Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

 


