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2. UPORABA:  
 
Logran 20 WG je sistemičen selektiven sulfonilsečninski herbicid, ki se uporablja  za zatiranje 
širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, v ovsu, rži in 
tritikali, v odmerku 35-40 g/ha ob porabi 100-400 L vode na ha (0,35-0,4 g/100 m2 ob porabi 1-4 L 
vode na 100 m2). Tretira se do konca razraščanja žit (razvojna faza po BBCH 30). 
 
OPOZORILA: Na isti površini se lahko sredstvo uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. 
Preprečiti je treba zanašanje škropiva na sosednje gojene rastline. Preprečiti je potrebno vstop na 
sveže tretirane površine. Živina naj na tretirano površino ne zaide vsaj 14 dni. 
 
KOLOBAR: Pred setvijo poleti, jeseni ali spomladi je treba preorati vse površine, ki so bile 
tretirane s sredstvom LOGRAN 20 WG. 
 

Takojšnja setev v 
primeru, da je potrebno 
prvotni posevek podorati 

Naslednje kulture  
4-5 mesecev po tretiranju 

Setveni interval 10-12 
mesecev 

Setveni interval 
minimalno 24  mesecev 

ozimno in jaro žito lucerna koruza okrasne rastline 
 ječmen krompir vrtnine  
 fižol soja  
 detelja sladkorna pesa  
 ljulka sončnice  
 oljna ogrščica   
 grah   
 faceija   

 
 
FITOTOKSIČNOST:  Ob priporočeni uporabi sredstvo ne bo poškodovalo gojenih rastlin. 
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z vsemi znanimi herbicidi za zatiranje plevela v žitih. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe, pri uporabi žita za zeleno krmo  je karenca 
14 dni. 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo LOGRAN 20 WG se razvršča  in označi kot: 
N  Okolju nevarno. 
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. 
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne  piti in ne kaditi. 
S36/37  Nositi primerno zaščitno obleko, primerne zaščitne rokavice. 
S60  Snov in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek. 
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in 
manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti 
pristojni organ. 
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OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v 
območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja, zagotovi se osnovne 
življenjske funkcije, takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže navodilo za uporabo sredstva 
oziroma originalno embalažo z deklaracijo.  
V primeru stika s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo 
in milom. 
V primeru stika z očmi: Če pride sredstvo v oči, se s palcem in kazalcem razpre očesni veki in oči 
temeljito spere s čisto vodo. V primeru draženja se posvetuje z zdravnikom. 
V primeru zaužitja: Ne izziva se bruhanja, oseba naj popije 2-3 dl vode, takoj se posvetuje z 
zdravnikom. Osebam z moteno  zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se je potrebno ravnati po splošnih ukrepih. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba vitalne funkcije. V primeru zaužitja  se 
daje osebi aktivno oglje in salinično odvajalo. V primeru zaužitja večje količine pripravka je 
indicirano izpiranje želodca. Zdravljenje je simptomatično. Specifični antidot ni znan. 
 


