
2. UPORABA 
 
Sredstvo FLORGIB TABLETE se uporablja kot  regulator rasti rastlin, ki vpliva na potek različnih 
fizioloških procesov v rastlinah in posledično ugodno vpliva na kakovost ter količino pridelka. Sredstvo se 
uporablja: 

• na hruškah za izboljšanje zavezanosti plodičev. Tretira se v odmerku 1,2 tablete/100 L vode oziroma 
12 tablet na ha, v razvojni fazi ko je odprtih 20-30 % cvetov pa do konca cvetenja (BBCH 62-69), pri 
uporabi 1000 L vode/ha. Tretira se celotno krošnjo. 

• na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zmanjšanje zbitosti grozdov in posledično 
zmanjšanje možnosti za okužbo s sivo plesnijo (Botryotonia fuckeliana). Tretira se v odmerku 1,6-3,2 
tablete/100 L vode oziroma 8-16 tablet na ha, v razvojni fazi, ko je odprtih 50 % cvetov pa do konca 
cvetenja (BBCH 53-65), pri uporabi 500 L vode/ha. 

• na okrasnih rastlinah v zaščitenih prostorih za zgodnje in oblino cvetenje. Tretira se v odmerku 6-
16 tablet/100 L vode oziroma 60-160 tablet na ha, v času od vegetativne rasti do začetka cvetenja, pri 
uporabi 1000 L vode/ha. 

 
OPOZORILA: Uporaba prevelikih odmerkov lahko spremeni videz plodov, zmanjša cvetenje v naslednjem 
letu ter povzroči pretiran razvoj zelenih delov rastlin. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ 
enkrat v eni rastni sezoni. 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Odmerjeno število tablet sredstva se najprej zmeša z manjšo 
 količino vode, da nastane poltekoča pasta, ki se jo nato vlije skozi sito v rezervoar škropilnice napolnjen s 
polovico potrebne količine vode. Nato se ob stalnem mešanju dolije vodo do potrebne količine.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah (ni fitotoksično), če se ga uporablja 
v skladu z navodili. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.  
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov  giberelinska kislina niso potrebne. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo FLORGIB TABLETE se razvršča in označi  kot: 
 Piktogrami GHS:  /  
 Opozorilne besede:  / 
Stavki o nevarnosti:           /   
Kategorija:                         / 
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 - shranjevanje: / 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
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. 

 



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. reda in 5 m tlorisne 
širine od meje brega voda 2. reda.  
 
VARSTVO PRI DELU: / 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane rastline posušijo. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne 
življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju:  Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s čisto vodo. 
Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeti ima in če se to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z 
izpiranjem. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se spere s čisto vodo.  Prizadeti naj popije do 2 dl vode.  Bruhanja se ne izziva. 
Takoj se pokliče zdravnika. Nezavestnemu se ne sme izzivati bruhanja niti se mu ne daje  ničesar piti. 
Če je mogoče, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Navodilo zdravniku: Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje 
in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zagotoviti in vzdrževati je treba 
osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifični antidot ni znan. 
 


