
2. UPORABA  
 
Sredstvo lahko uporabljajo izključno osebe, ki so v skladu s predpisi o semenskem materialu 
kmetijskih rastlin vpisane v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (pravne in 
fizične osebe, ki pripravljajo semenski material za trg), in ki izpolnjujejo vse zahteve v skladu s 
predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih, imajo na razpolago ustrezne naprave za tretiranje semena ter 
usposobljene delavce. 
 
Sredstvo Gizmo 60 FS se uporablja kot sistemični fungicid za razkuževanje semena, ki se uporablja v 
odmerku 50 mL sredstva na 100 kg semena na:  
- ozimni pšenici  za zatiranje  pšenične trde sneti (Tilletia tritici),  
- ozimnem ječmenu za zatiranje ječmenove gole sneti (Ustilago nuda) in zmanjševanje okužb z 
ječmenovo progavostjo (Pyrenophora graminea), ter 
- jarem ječmenu za zatiranje ječmenove gole sneti (Ustilago nuda). 
 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Za dobro primarno in sekundarno porazdelitev sredstva po 
zrnju je treba razredčiti 0,05 L sredstva Gizmo 60 FS z 0,5 - 1 L vode. Pripravljena količina zadostuje 
za razkuževanje 100 kg semena. Pripravek se po zrnju optimalno porazdeli, če se ga temeljito zmeša v 
tehnično zanesljivih aparatih za razkuževanje semena.  
 
OPOZORILA: Zaradi zaščite ptic in divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla 
(pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo), še posebej da je sredstvo v celoti vdelano v tla tudi 
na koncih vrst. Tretiranega semena se ne sme uporabljati za prehrano ljudi in živali ali za kakršnokoli 
drugo predelavo ali uporabo, ki ni v skladu z registrirano uporabo. S tretiranim semenom je treba 
ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično. 
 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno  snov  tebukonazol so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma 
na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo GIZMO 60 FS se razvršča in označi kot: 
 

Xn   Zdravju škodljivo.  

R63   Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. 

R52/53   Škodljivo za vodne organizme/lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na  
okolje. 

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil.  

S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice. 

S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

S61 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 treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri tretiranju semena, rokovanju s tretiranim semenom ter setvi 
tretiranega semena  mora delavec uporabljati zaščitno obleko in zaščitne rokavice.  
 
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. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev, kožo je treba temeljito umiti z 
vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja, je treba poiskati zdravniško pomoč. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s  čisto vodo. Če 
draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se 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 ji ne sme izzivati bruhanja. Poklicati je 
treba zdravnika. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenske funkcije. Specifičnega 
antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 
 


