
Sprememba stopi v veljavo dne 13.11.2013. 
 
2. UPORABA:  
 
Sredstvo BASTA 15 se uporablja kot kontaktni, delno sistemični, neselektivni herbicid za 
zatiranje enoletnega in večletnega plevela v sadovnjakih in vinogradih v vrsti pod 
krošnjami oz. trtami v odmerku 4 - 5 L/ha oziroma 40-50 mL na 100 m², odvisno od vrste 
plevela. Tretira se, ko plevel doseže višino 15-20 cm. 
 
Sredstvo dobro zatira naslednje vrste plevela: navadno zvezdico (Stellaria media), navadni 
grint (Senecio vulgaris), mnogosemensko metliko (Chenopodium polyspermum), navadno 
škrbinko (Sonchus oleraceus), navadni regrat (Taraxacum officinale), ptičjo dresen 
(Polygonum aviculare), plazečo deteljo (Trifolium repens), latovke (Poa sp.) in topolistno 
kislico (Rumex obtusifolius).  Sredstvo slabše zatira naslednje plevele: škrlatnordečo mrtvo 
koprivo (Lamium purpureum) in plazečo zlatico (Ranunculus repens). 
 
Naveden odmerek se uporablja ob porabi 200 do 400 L vode na ha oziroma 2-4 L vode na 
100 m². Učinkovitost sredstva je zmanjšana, če v 4 urah po tretiranju začne deževati. 
Učinkovitost sredstva je najboljša, ko so ciljni pleveli v fazi aktivne rasti. V optimalnih rastnih 
razmerah se v 2-3 dneh po tretiranju pokaže rumenenje tretiranih rastlinskih delov, v 10-14 
dneh pa so tretirani rastlinski deli popolnoma posušeni. Približno 60 dni po tretiranju je 
tretirana površina ponovno prekrita s pleveli. 
 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko na isti površini uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. S 
sredstvom se lahko tretira samo v pasovih, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek FFS BASTA 
15 ne sme presegati 5 L na ha tretirane površine pri enem tretiranju. Ker se sredstvo 
uporablja v sadovnjakih in vinogradih  v vrsti (pod krošnjami), se predpisan odmerek odmeri 
glede na velikost tretirane površine. Pri tretiranju v sadovnjakih in vinogradih je treba paziti, 
da se ne omoči plodov in zelenih delov gojenih rastlin.  
FITOTOKSIČNOST: Potrebno je preprečiti nanašanje sredstva na zelene dele gojenih 
rastlin, ker lahko povzroči fitotoksičnost, oziroma sušenje teh delov rastlin. 
KARENCA: Karenca za sadno drevje in trto je 21 dni.  
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 

pridelkih  za aktivno snov glufosinat amonij za sadje in grozdje je v skladu s predpisi o mejnih 

vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo BASTA 15 se razvršča in označi kot: 

 

T   Strupeno. Strupeno za razmnoževanje sk. 2. 

R20/21/22  Zdravju škodljivo pri vdihovanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. 

R41  Nevarnost hudih poškodb oči. 

R48/20/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi  dolgotrajnejšega 

vdihavanja in zauživanja. 

R60  Lahko škoduje plodnosti. 



R63  Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. 

S2   Hraniti izven dosega otrok. 
S26  Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitno masko za  
    obraz/oči. 
S45  Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti 
    pokazati etiketo. 
 

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 5 m tlorisne širine od 

meje brega voda 2. reda. 

 
VARSTVO PRI DELU: Pri pripravi škropilne mešanice, kadar se rokuje s koncentriranim 
sredstvom, je treba nositi nepremočljive zaščitne rokavice in nepropustno zaščitno obleko s 
kapuco. Pri tretiranju je treba uporabljati nepremočljivo  zaščitno obleko s kapuco, gumijaste 
škornje ali druge močne čevlje, nepremočljive zaščitne rokavice in klobuk s širokimi krajci. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se 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 pripravka. 

V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo 

temeljito umiti z vodo in milom.  

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči 15 min spira s 

čisto vodo. Če draženje ne mine 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. Prizadeta oseba naj popije 
do 2  dl vode.  Osebi  z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva 
bruhanja. Pokliče se zdravnika.  
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri 
zaužitju pripravka je indicirano izpiranje želodca, aplikacija aktivnega oglja (1 g na kg telesne 
teže), razredčenega z vodo v razmerju 1:4. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je 
simptomatično. 
 


