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2. UPORABA:  
 
Fitofarmacevtsko sredstvo MOGETON  se uporablja za zatiranje različnih vrst mahu 
(Brachythecium rutabulum, Rhytidiadelphus squarosus) pri pridelavi sadik okrasnih rastlin v 
kontejnerjih v rastlinjakih in na prostem v odmerku 15 g/L vode na 10 m2 pri škropljenju 
oziroma v odmerku 15 g/L vode na 10 m2 pri zalivanju.  
 
Pri nanašanju pripravka z zalivanjem se raztopi vsebina vrečke (15 g) v 10 L vode v zalivalki ter se 
s tako pripravljeno mešanico zalije 10 m2 površine. Pri nanašanju pripravka s škropljenjem se 
raztopi vsebina vrečke (15 g) v 1 L vode ter se s to količino poškropi 10 m2 površine. 
 
OPOZORILA:  Sredstvo se lahko po pojavu mahu  na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni 
rastni sezoni. S sredstvom se ne sme  tretirati v vetrovnem vremenu. Posebej je treba paziti, da se 
prepreči zanašanje sredstva na sosednja zemljišča. Fitofarmacevtsko sredstvo je namenjeno 
izključno tržnim proizvajalcem.  
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo. 
MEŠANJE: Sredstvo ni predvideno za mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.  
KARENCA: Karenca  je zagotovljena z načinom uporabe.  
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE:  
 
Sredstvo MOGETON  se razvršča kot: 
Xn  Zdravju škodljivo. 
N  Okolju nevarno. 
R37  Draži dihala. 
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 
R63  Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S46  Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati  embalažo ali 

etiketo. 
S60  Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni 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 
vodnih 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. reda oziroma 10 m od meje brega 
voda 2. reda. Sredstvo lahko škodi nerojenemu otroku, zato z njim ne smejo rokovati nosečnice. 
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Sredstva se ne sme uporabljati na površinah, s katerih je možno spiranje zaradi dežja ali namakanja. 
 
MEDICINSKI UKREPI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v 
dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom. Zagotovi se osnovne življenjske funkcije. 
Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Pokliče se zdravnika 
in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri zaužitju: Pri zaužitju pripravka se takoj pokliče zdravnika. 
Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z milom in 
vodo. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo.  
Pri vdihavanju: Izvaja se splošne ukrepe. 
Navodilo zdravniku:  Zdravljenje je simptomatično.  
 


