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2. UPORABA:   

 

Sredstvo KABUKI je kontaktni herbicid s hormonskim delovanjem in se uporablja za uničevanje 

koreninskih in debelnih poganjkov na: 

- trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja (po 3. letu starosti vingrada) v času odganjanja 

koreninskih in debelnih mladic (do višine 15-20 cm), oziroma dokler le-ti ne začnejo z 

olesenitvijo. Uporablja se v 0,2 % koncentraciji (0,8 L na ha) pri porabi vode 300-400 L na ha pri 

enkratni uporabi in v 0,1 % koncentraciji (0,4 L na ha) pri porabi vode 300-400 L na ha pri 

dvakratni ali deljeni (split) uporabi. V primeru deljene uporabe se opravi dve tretiranji v presledku 

največ 14 dni; 

- pečkatem in koščičastem sadju (po 2. letu starosti sadovnjaka) v času rasti koreninskih izrastkov 

do višine 20 cm oziroma dokler le-ti ne začnejo z olesenitvijo. Uporablja se v 0,2 % koncentraciji 

(0,8 L na ha) pri porabi vode 300-400 L na ha pri enkratni uporabi. 

 

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni rastni dobi. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično če se ga uporablja v skladu z navodili. 

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov piraflufen etil je za vinsko 

in namizno grozdje ter za pečkato in koščičasto sadje v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 

oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo KABUKI se razvrsti in označi  kot: 

 

Xn                              Zdravju škodljivo. 

N                          Okolju nevarno. 

R38                       Draži kožo. 

R41                       Nevarnost hudih poškodb oči. 

R50/53               Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 

  okolje. 

R65                       Zdravju škodljivo; pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 

S2         Hraniti izven dosega otrok.  

S13         Hraniti ločeno od hrane pijače in krmil.  

S24/25        Izogibati se stiku s kožo in očmi. 

S29/35        Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. 

S37/39        Uporabljati primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 

S45          Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 

                            nalepko.  

 

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 onesnaževanje vodotokov, vodnjakov in izvirov tako, da 

upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne 

širine od meje brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 

 

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro 
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prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. V 

primeru draženja oziroma znakov zastrupitve se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo 

in/ali navodilo za uporabo pripravka. 

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Takoj je potrebno poklicati zdravnika. 

Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 

primeru draženja je potrebno poklicati zdravnika. 

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in se oko temeljito spere s čisto 

vodo. V primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom. 

Pri vdihavanju: Ukrepa se v skladu s splošnimi ukrepi. 

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju večje 

količine pripravka je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Zdravljenje je 

simptomatsko. 

 


