
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo GRASSROOTER je rastni regulator, ki zmanjšuje višino 
gojenih rastlin in na ta način prepreči poleganje posevkov žit. 

NAVODILO ZA UPORABO: 

Sredstvo se uporablja v: 

- ozimni pšenici in ozimnem je čmenu  v odmerku 1L/ha od razvojne faze nabrekanja 
listne nožnice do začetka klasenja (BBCH 41-51); 

- jarem je čmenu  v odmerku 0,75 L/ha od razvojne faze nabrekanja listne nožnice do 
prvih vidnih res (BBCH 41-49). 

 

Priporočena poraba vode je 200 L/ha.  

Uporaba sredstva bo učinkovita v posevkih zdravih, ustrezno oskrbovanih žit, ki so v 
intenzivni rasti in rastejo na ustrezno založenih tleh. Za dobro delovanje sredstva je nujno, da 
so tla med in po uporabi sredstva primerno vlažna. Hitrost delovanja sredstva je odvisna od 
temperature zraka in pogojev za rast. Uporaba se priporoča pri sortah žit, ki so bile posejane 
zgodaj in ki so bolj nagnjene k poleganju. 

OPOZORILA:  

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi.  
Preprečiti je treba prekrivanje pasov tretiranja, ter zanašanje sredstva na sosednja zemljišča 
in sosednje gojene rastline. 
Ne priporoča se tretiranje posevkov žit:  
- ko so v stresu, ali za katere se pričakuje, da bodo v stresu (na primer zaradi neugodnih 

talnih razmer), saj to lahko povzroči sekundarno razraščanje, vraščene klase, izsušena 
zrna ter posledično razvoj majhnih žitnih zrn, 

- ko so tla zelo suha, razpokana ali razmočena, 
- v roku 10 dni po uporabi kakršnih koli tekočih foliarnih gnojil ali herbicidov, 
- ki so napadeni od bolezni ali škodljivcev oziroma niso ustrezno zaščitena pred boleznimi 

in škodljivci, 
- ki so neustrezno preskrbljeni s hranili, kjer je verjetnost poleganja manjša, zato lahko 

zaradi uporabe sredstva takšne rastline prehitro dozorijo, 
- med hladnim vremenom ali v obdobju nočne zmrzali, oziroma če takšne razmere 

nastopijo po tretiranju, saj to lahko povzroči upočasnjeno delovanje, 
- kadar je na njih rosa ali v primerih, ko so napovedane padavine.  
 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v skladu navodili, ne povzroča fitotoksičnosti 
na tretiranih rastlinah. Tretiranje pomrznjenih posevkov ali huda zmrzal po tretiranju lahko 
povzroči ožig žit.  

KARENCA: Zagotovljena je s časom uporabe. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov etefon so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo GRASSROOTER se razvrš ča kot: 
Jedko za kovine 1, H290 



Jedko za kožo 1C, H314 
Akut. in kron. strup. za vod. okolje 2, H411 
 
Sredstvo GRASSROOTER se označi  kot: 
  Piktogrami GHS:  

 GHS05  GHS09   
 Opozorilne besede:           Nevarno  
Stavki o nevarnosti:  

H290 
H314 
H411 

Lahko je jedko za kovine.  
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.  
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. 
EUH071 Jedko za dihalne poti. 

           Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P234 
P260 
P280 

Hraniti samo v originalni posodi. 
Ne vdihavati razpršila. 
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P301+P330+P331  PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. 
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana 
oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite 
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P390  Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. 
P391  Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - odstranjevanje:  
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
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 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 ZA IZVAJALCA UKREPOV:  



Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju 
rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, 
predpasnik), trpežno obutev ali gumijaste škornje, ščitnik za obraz in zaščitne rokavice.  
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno 
zaščitno obleko (delovni kombinezon), trpežno obutev ali gumijaste škornje, tesno 
prilegajoča zaščitna očala, pokrivalo (kapuca ali klobuk s širokimi krajci) in zaščitne rokavice.  
DELOVNA KARENCA IN VARSTVO PRI DELU ZA DELAVCA: Delavci nimajo vstopa na 
škropljeno območje najmanj 4 dni. Za nadaljnje delo na tretiranih površinah je potrebna 
uporaba primerne delovne obleke (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprtih 
čevljev.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Ob ukrepanju je treba uporabiti zaščitna sredstva (rokavice!).  Prizadeto 
osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovi osnovne 
življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo 
za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Izpira se z obilico čiste vode 15 minut ali več. Odstrani se kontaminirano obleko 
in obutev. Pozor: uporabiti je treba zaščitne rokavice; paziti je treba, da se ne kontaminira še 
nepoškodovanih delov kože in oči. 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 ter oko temeljito spere s čisto 
mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot očesne reže (ne na zrklo), pri poškodbah obeh 
očes pa na koren nosu. Oči se izpira 20 min in več. Nato je treba takoj poiskati pomoč pri 
okulistu ali zdravniku.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se 
mu ne sme izzivati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo 
se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 
O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve. 
 


