
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo OSORNO 480 je selektivni foliarni herbicid s sistemičnem 
delovanjem, ki ga rastline sprejemajo tudi preko korenin. Po rastlinah se premešča tako 
akropetalno kot bazipetalno. Rezultat delovanja se kaže kot beljenje zelenih delov rastline in 
pojav nekroz na prizadetih delih plevela. Prvi znaki delovanja sredstva so vidni 5-7 dni po 
tretiranju. Plevel odmre po približno 14 dneh. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 

Sredstvo OSORNO 480 se uporablja v koruzi za zrnje in silažo za zatiranje oz. zmanjševanje 
zapleveljenosti enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst ozkolistnega plevela:  
 
a) pred vznikom koruze v odmerku  0,2 L/ha za zatiranje prave kamilice (Matricaria 
chamomilla), za zmanjševanje zapleveljenosti z belo  metliko (Chenopodium album), ter za 
delno zmanjševanje zapleveljenosti s pasjim zeliščem (Solanum nigrum). 
 
b) po vzniku koruze v odmerku  0,2 L/ha  za zatiranje izrodne metlike (Chenopodiastrum 
hybridum), navadnega plešca (Capsella bursa-pastoris), nedišeče trirobke (Tripleurospermum 
inodorum), navadnega slakovca (Polygonum convolvulus), njivskega mošnjaka (Thlaspi 
arvense) in njivske vijolice (Viola arvensis), za zmanjševanje zapleveljenosti z belo  metliko 
(Chenopodium album), navadnim ščirom (Amaranthus retroflexus), navadnim kristavcem 
(Datura stramonium), ščavjelistno dresnijo (Polygonum lapathifolium) in pasjim zeliščem 
(Solanum nigrum) ter za delno zmanjševanje zapleveljenosti z navadno kostrebo (Echinochloa 
crus-galli). 
 
c) po vzniku koruze v odmerku  0,27 L/ha za zatiranje navadnega ščira (Amaranthus 
retroflexus), izrodne metlike (Chenopodiastrum hybridum), bele metlike (Chenopodium 
album), navadnega plešca (Capsella bursa-pastoris), navadnega kristavca (Datura 
stramonium), škrlatnordeče mrtve koprive (Lamium purpureum), nedišeče trirobke 
(Tripleurospermum inodorum), navadnega slakovca (Polygonum convolvulus), njivskega 
mošnjaka (Thlaspi arvense), perzijskega jetičnika (Veronica persica), njivske vijolice (Viola 
arvensis) in ščavjelistne dresni (Polygonum lapathifolium), ter za zmanjševanje zapleveljenosti 
z navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli). 
 
Priporočena uporaba vode je 200-400 L/ha. 
 
ČAS UPORABE: Pred vznikom koruze se s sredstvom tretira od razvojne faze, ko je zrno suho, 
do faze, ko koleoptila prodre iz zrna (BBCH 00-08). 
Po vzniku koruze se s sredstvom tretira od razvojne faze, ko prvi list prodre skozi koleoptilo, 
do  faze, ko je osmi list razvit (BBCH 10-18).  
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi, 
pred vznikom ali po vzniku.  
Višja učinkovitost sredstva OSORNO 480 se doseže pri tretiranju po vzniku. Prav tako je lahko 
dosežena višja učinkovitost za določene plevele (npr. belo metliko in ščavjelistno dresen), ko 
se za izboljšanje oprijemljivosti sredstvo uporablja skupaj z močilom, ki je  formulirano z estri 
rastlinskih olj, v odmerku 1 L/ha.  
S sredstvom se tretira samo ob uporabi traktorske škropilnice.  
Med tretiranjem je treba preprečiti širjenje sredstva v okolje in zanašanje škropilne brozge na 
sosednje gojene rastline. 



FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo OSORNO 480 uporablja v predpisanem odmerku in v 
skladu z navodili, ne bo poškodovalo tretiranih rastlin. Na občutljivih hibridih koruze se lahko 
pojavijo prehodni znaki fitotoksičnosti, ki po nekaj tednih izginejo in nimajo negativnega vpliva 
na pridelek koruze. O občutljivosti posameznih hibridov se je treba posvetovati z imetnikom 
registracije ali njegovim zastopnikom.  
Če so rastline v času tretiranja v stresu (npr. imajo slabo razvito voščeno plast), če je struktura 
tal slaba ali v primeru neugodnih vremenskih razmer, kot so mrzlo in deževno vreme, huda 
suša oziroma velike razlike med nočnimi in dnevnimi temperaturami zraka po tretiranju, lahko 
pride do prehodnega bledenja listov koruze, kar pa ne vpliva na kakovost in količino pridelka. 
KOLOBAR: Isto leto se lahko potem, ko je površina tretirana s sredstvom OSORNO 480 
globoko preorana, jeseni seje ozimna žita. 10 mesecev po tretiranju površine s sredstvom 
OSORNO 480 in po oranju se lahko seje sončnice, sojo in oljno ogrščico. 18 mesecev po 
tretiranju površine s sredstvom OSORNO 480 in po oranju se lahko seje oziroma sadi vrtnine 
in sladkorno peso.  
PROPAD POSEVKA: V primeru propada posevka koruze, tretiranega s sredstvom OSORNO 
480, se lahko ponovno po predhodnem preoravanju (na globino 15-25 cm) seje samo koruzo.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo OSORNO 480 vsebuje aktivno snov mezotrion, 
ki pripada kemijski skupini triketoni. Herbicidi iz navedene skupine delujejo kot zaviralci 
hidroksifenil piruvat dioksigenaze (HPPD inhibitorji). Tveganje za razvoj rezistence 
(odpornosti) na mezotrion je majhno do srednje. Dodatne informacije so na voljo na 
https://hracglobal.com/tools/classification-lookup. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z 
enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli 
preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava 
rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini 
delovanja. 
KARENCA: Karenca za koruzo je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov mezotrion so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo OSORNO 480 se razvršča kot: 
Draženje oči 2, H319 
Razmnoževanje 2, H361d 
STOT RE 2, H373 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo OSORNO 480 se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS08 GHS09  
Opozorilna beseda: Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H319      Povzroča hudo draženje oči. 
H361d      Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
H373      Lahko škoduje organom (oči, živčni sistem) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 
izpostavljenosti. 
H410      Zelo 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. 
EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazolin-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 
Previdnostni stavki - splošno: / 
Previdnostni stavki - preprečevanje:  
P201  Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
P260  Ne vdihavati hlapov ali razpršila. 
P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv:  
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. 

P391   Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  
P405  Hraniti zaklenjeno. 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje 

ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje 
preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 

 
Imetnik registracije oziroma zastopnik 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 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. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o 
spremembi obvestiti Upravo Republike Slovenije 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 moramo 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: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge 
ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko 
(delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, ščitnik za obraz oz. tesno 
prilegajoča zaščitna očala in trpežno obutev ali gumijaste škornje. 
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in trpežno obutev ali gumijaste 
škornje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, 
majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma v dobro prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi se ji 
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: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. 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 veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot očesne reže (ne na 
zrklo), pri poškodbah obeh očes pa na koren nosu. V primeru draženja oči se poišče pomoč 
pri zdravniku ali okulistu. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dL vode. Takoj se pokliče zdravnika. 
Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne 
izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
 


