
2. UPORABA: 

  
Sredstvo FORCE 1,5 G se uporablja: 
- v koruzi za zatiranje koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera), strun (Elateridae) in 

drugih talnih škodljivcev v odmerku 93,3 g sredstva FORCE 1,5 G na 100 dolžinskih metrov. 
Odmerek sredstva na hektar je treba prilagoditi razdalji setve med vrstami kot je navedeno v 
preglednici: 
 

 Medvrstna razdalja setve 

 70 cm 75 cm 80 cm 
Odmerek sredstva FORCE 1,5 G  na 

ha  
13,3 kg 12,4 kg 11,7 kg 

 
- v krompirju za zatiranje strun (Elateridae) in drugih talnih škodljivcev v odmerku 5  kg na ha 
(50 g na 100 m2). 

 
OPOZORILA: Sredstvo se v koruzi lahko uporablja v največjem dovoljenem odmerku 13,3 kg/ha 
oziroma v krompirju 5 kg/ha. Sredstvo je v obliki granulata in se lahko uporablja ob setvi koruze in 
saditvi krompirja izključno s sejalno oziroma sadilno opremo, ki ima dodatno nameščeno opremo za 
zadelavo (inkorporacijo) granul na globino 5-8 cm. Brez primerne opreme za inkorporacijo granul, 
uporaba sredstva ni dovoljena. Sredstvo se ne sme uporabljati na zgodnjem krompirju. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično za gojene rastline za katere je predvidena uporaba.  
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: Karenca za koruzo in krompir je zagotovljena s časom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov teflutrin so za koruzo in krompir v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo FORCE 1,5 G se razvršča in označi kot: 
 
Xn   Zdravju škodljivo. 
N   Okolju nevarno.  
R20   Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno opremo, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 

etiketo. 
S60  Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.  
S61  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 vodnih 



izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva.  
V primeru stika s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z 
vodo in milom. V primeru draženja se posvetuje z zdravnikom. 
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in se oči temeljito spere z obilico 
čiste vode. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
V primeru zaužitja: Če je prizadeta oseba pri zavesti, naj popije 2 do 3 dl vode. Bruhanja se ne izziva. 
Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika. 
Pri vdihavanju: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in se ravna po 
splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije, pri zaužitju 
večje količine sredstva se da prizadeti osebi aktivno oglje 1 kg na kg telesne teže, razredčenega z vodo 
v razmerju 1:4. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 
 

 
 
 


