
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo FRESCO je selektivni talni herbicid, ki v rastline vstopa 
večinoma preko korenin, kjer se premešča preko ksilema do rastlinskih listov in zavira proces 
fotosinteze.   
 
NAVODILO ZA UPORABO 
 
GLAVNE UPORABE: 
 
Sredstvo FRESCO se uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega 
plevela v: 
 

- fižolu za stročje in sveže zrnje, gojenem na prostem, pred vznikom posevka v 
odmerku 2,0 L/ha za omejevanje številčnosti populacije  navadnega grinta (Senecio 
vulgaris), navadne zvezdice (Stellaria media) in bele metlike (Chenopodium 
album). Sredstvo omejeno deluje tudi zoper navadno kostrebo (Echinochloa crus-
galli) in malo koprivo (Urtica urens). 

Opozorilo: Uporaba za pridelavo fižola za suho zrnje ni dovoljena! 
 

- korenju za seme, gojenem na prostem, pred vznikom posevka v odmerku 2,0 L/ha za 
zatiranje širokolistnih plevelov,  kot so: rogovilčki (Galinsoga spp.), navadna 
zvezdica (Stellaria media) in srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus) ter za 
omejevanje številčnosti populacije bele metlike (Chenopodium album) in breskove 
dresni (Polygonum persicaria). Sredstvo omejeno deluje tudi zoper navadni plešec 
(Capsella bursa-captoris), koprive (Urtica spp.) in navadni tolščak (Portulaca 
oleracea). 

Opozorilo: Uporaba je dovoljena samo v korenju za semensko pridelavo! 

 

FITOTOKSIČNOST: Da bi preprečili poškodbe na rastlinah je tretiranje potrebno izvesti takoj 

po setvi posevka, in sicer najpozneje v obdobju do 5 dni po setvi.  

 

 

MANJŠE UPORABE: 

Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 

uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 

fitofarmacevtskega sredstva FRESCO pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 

preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva FRESCO na 

navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Sredstvo FRESCO se kot manjšo uporabo uporablja za zatiranje nekaterih vrst enoletnega 
širokolistnega in ozkolistnega plevela v: 

 

- špargljih, gojenih na prostem, po spravilu pridelka, v odmerku 3,75 L/ha. 
 

- tobaku, gojenem na prostem, pred sajenjem, v odmerku 3,75 L/ha. 
 

- okrasnih čebulnicah (Anemone spp., Gladiolus spp., Hyacinthus spp., Iris spp., 
Lilium spp., Narcissus spp., Muscari armeniacum, Zantedeschia aethiopica), 
gojenih na prostem,  v odmerku 1,25 – 2,5 L/ha, pred vznikom. 
 

- okrasnih sončnicah, gojenih na prostem, v odmerku 2,5 - 3,75 L/ha pred vznikom. 



 
- pastinaku za seme, gojenem na prostem, v odmerku 1,25 – 2,0 L/ha, pred vznikom. 

Opozorilo: Uporaba je dovoljena samo v pastinaku za semensko pridelavo! 
 

- motovilcu za seme, gojenem na prostem in v zaščitenih prostorih, v odmerku 1,0 – 
1,25 L/ha, pred vznikom.  
Opozorilo: Uporaba je dovoljena samo v motovilcu za semensko pridelavo! 

 

- zeliščih za seme (timijan, žajbelj, meta, poletni šetraj, majaron, koper, kreša, 
janež, peteršilj), gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, v odmerku 1,0 – 1,25 
L/ha, pred vznikom.  
Opozorilo: Uporaba je dovoljena samo v zeliščih za semensko pridelavo! 

 

 
Priporočena poraba vode je 200-400 L vode na ha (2-4 L vode na 100 m2).  
 

OPOZORILA:  

V primerih, ko gre za omejeno delovanje, pričakovana učinkovitost herbicida ne presega 75%.  

S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.   
Sredstvo se lahko uporablja na vseh tipih tal. Najboljše bo delovalo, če se ga uporablja na 
vlažnih tleh.  Visoka vsebnost organske snovi v tleh lahko negativno vpliva na delovanje 
sredstva.  
Sredstvo lahko negativno vpliva na rast in razvoj gojenih rastlin, še posebej, če so gojene 

rastline izpostavljene pomanjkanju vlage v tleh in zmrzali ali če rastejo na lahkih tleh po hudih 

nalivih ali intenzivnem namakanju.  

NASLEDNJE KULTURE - KOLOBAR: V primeru propada pridelka ali če je površino, tretirano 

s sredstvom FRESCO, potrebno zaradi kakršnega koli vzroka preorati, se lahko takoj po 

obdelavi tal sadi/seje na isti površini samo krompir, korenje in druge gomoljnice ter korenovke. 

4 mesece po uporabi sredstva FRESCO se lahko po obdelavi tal na isti površini sadi/seje peso, 

listnate vrtnine, žita in koruzo.  

Eno leto po tretiranju površine s sredstvom FRESCO, se lahko na isti površini sadi/seje vse 

gojene rastline brez omejitev. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo FRESCO vsebuje aktivno snov metobromuron. 

Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na metobromuron je majhno. Dodatne informacije 

so na voljo na www.ehrac.org. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom 

delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli preživijo, se 

razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence 

na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom oziroma načinom uporabe. Za okrasne rastline 
karenca ni potrebna. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov metobromuron so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov 
v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo FRESCO se razvršča kot: 

Rakotvorno 2, H351 

STOT RE 2, H373 

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

 



Sredstvo FRESCO se označi kot: 

Piktogrami GHS:  

GHS08 GHS09  
Opozorilne besede: Pozor    
Stavki o nevarnosti: 

H351 

H373 

 

H410 

Sum povzročitve raka. 

Lahko škoduje organom (krvnemu obtoku) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti. 

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 metobromuron in 1,2 benzizotiazolin-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski 

odziv.  
Previdnostni stavki - splošno: / 

Previdnostni stavki - preprečevanje:  

P260  Ne vdihavati hlapov/razpršila.   

P280  Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. 

Previdnostni stavki - odziv: 

P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 

 P391  Prestreči razlito tekočino. 
 Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

Previdnostni stavki - odstranjevanje: 

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih      odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 

SP1   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 je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 

navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 

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 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:   

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju 
rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, 
predpasnik), primerne zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje in 
ščitnik za obraz. 



Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje, zaščitne 
rokavice in pokrivalo (kapuca ali klobuk s širokimi krajci). 
Med tretiranjem s z ročno/oprtno škropilnico na prostem mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje in zaščitne 
rokavice. 
Med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico v zaščitenih prostorih mora delavec uporabljati 
primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje in 
zaščitne rokavice. 
Pri  stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno  delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
 

DELOVNA KARENCA:  

Vstop delavcev na tretirano površino oziramo v tretiran prostor je dovoljen, ko se škropivo 

posuši.  
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 

oziroma v dobro prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi 

se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 

Stik s kožo: Odstraniti je treba 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 treba 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 treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 

zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se 

ji ne izziva bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.  

Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba 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 in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 

zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).  

ti s Centrom za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).  

 


