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2. UPORABA:  

 

FFS se uporablja kot pomožno sredstvo - močilo, ki se dodaja sulfonil sečninskim herbicidom za izboljšanje 

oprijemljivosti osnovnega FFS: 

 

a) v žitih za izboljšanje delovanja sulfonil sečninskih sredstev  na osnovi aktivnih snovi jodosulfuron metil 

natrij, amidosulfuron + jodosulfuron metil natrij ali amidosulfuron  v odmerku 1 L na ha; 

b) v koruzi za izboljšanje delovanja sulfonil sečninskih sredstev v odmerku 1 L na ha za FFS v obliki OD 

formulacije ter 2 L na ha za FFS WG formulacije. 

 

OPOZORILA: FFS se ne sme samostojno uporabljati. Ravnati se je potrebno po navodilih oziroma 

priporočilih  proizvajalca FFS, kateremu dodamo MERO. 

FITOTOKSIČNOST: Če se FFS uporablja v v predpisanem odmerku in na ustrezen način ni fitotoksično za 

gojene rastline, za katere je namenjeno.  

KARENCA: Upošteva se karenca fitofarmacevtskega sredstva, kateremu smo dodali Mero. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo MERO se označi in razvrsti kot: 

 

Xi  Dražilno 

R38 Draži kožo 

S2 Hraniti izven dosega otrok. 

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 

S36/39 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči. 

S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek.  

S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

 

 

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost 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. 

 

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, 

da se upošteva predpise s področja varstva voda in pogoje, ki so določeni pri sredstvu, kateremu je bil MERO 

dodan. 

 

VARSTVO PRI DELU: Pri pripravi škropilne brozge in delu mora delavec nositi zaščitno delovno obleko, 

zaščitno masko in očala ter zaščitne rokavice. Za zaščito dihalnih poti je potrebno upoštevati navodila 

dodanega FFS. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

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

dobro prezračen prostor, se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom in vročino. 

Pokliče se zdravnika in se mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.  

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije 2 dl vode. Osebi z 

moteno zavestjo se ne daje piti ničesar, niti se ne sme  izzivati bruhanja. Poklicati je potrebno zdravnika. 

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

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere  s čisto  vodo. Če draženje 

oči ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
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Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi. 

Navodilo zdravniku:  Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 

simptomatično. Specifičnega antidota ni. 

 

 


