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2. UPORABA 

 

Sredstvo PLATEEN WG 41,5 se uporablja kot  talni in foliarni (listni) herbicid po vzniku plevela za zatiranje 

enoletnega ozkolistnega in širokolistnega  plevela v krompirju. Tretira se po setvi pred vznikom krompirja v 

odmerku 2,0 - 2,5 kg/ha (20 - 25 g na 100 m
2
). 

Plateen
 
WG 41,5 v odmerku 2,0 kg/ha odlično zatira: enoletno latovko (Poa annua), krvavordečo srakonjo 

(Digitaria sanguinalis), navadno ogrščico (Brassica napus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), kamilice 

(Anthemis sp.), enoletni golšec (Mercurialis annua), njivsko redkev (Raphanus raphanistrum), njivsko 

gorjušico (Sinapis arvensis), navadno zvezdico (Stellaria media) in njivsko vijolico (Viola arvensis).  

V odmerku 2,5 kg/ha odlično zatira: navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), njivski lisičji rep (Alopecurus 

myosuroides), plezajočo lakoto (Galium aparine), navadno lobodo (Atriplex patula), škrlatnordečo mrtvo 

koprivo (Lamium purpureum), njivsko škrbinko (Sonchus arvensis), malo koprivo (Urtica urens)  in 

drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora).  

V odmerku 2,5 kg/ha zadovoljivo zatira: belo metliko (Chenopodium album), pasje zelišče (Solanum nigrum), 

breskovo dresen (Persicaria vulgaris), navadni slakovec (Polygonum convolvulus)  in ostale vrste dresni 

(Polygonum sp.).  

 
OPOZORILA:  S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Obstaja možnost 

slabšega delovanja sredstva na belo metliko zaradi pojava odpornosti (rezistence) predvsem na zemljiščih na 

katerih so v preteklosti več let zaporedoma uporabljali triazine. Uporaba sredstva je dovoljena samo ob uporabi 

traktorske škropilnice. 

FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ni fitotoksično za krompir, če se ga uporabi v predpisanem odmerku in na 

ustrezen način. Sredstvo lahko deluje fitotoksično le v primeru izredno neugodnih vremenskih razmer (nizke 

temperature, prekomerna količina padavin, zelo razmočena tla…) in ob nepravočasni uporabi sredstva (ko 

krompir že vznikne, BBCH>09). 

KARENCA: za krompir je zagotovljena s časom uporabe. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih  za 

aktivni snovi metribuzin in flufenacet za krompir so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma 

na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo PLATEEN WG 41,5 se razvršča in označi kot: 

       

Xn       Zdravju škodljivo. 

N       Okolju nevarno. 

R22  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

R48/22  Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja. 

R43  Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 

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, krmil.  

S36/37/39  Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.  

S46     Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.  

S60      Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek. 

S61      Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
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Proizvajalec 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 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 onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da 

se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 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 pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju 

rezervoarja je potrebno nositi zaščitne rokavice. Med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico je 

potrebno nositi primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), trpežno obutev in zaščitne rokavice.  

 

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro zračen 

prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj je 

potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 

V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno onesnaženo obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in 

milom.  

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V 

primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Zastrupljeni naj popije do 2 dl vode. 

Nezavestni osebi se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Pokliče se zdravnika. 

Zdravniška pomoč: V primeru zaužitja pripravka naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g na kg telesne 

teže), razredčeno z vodo v razmerju 1:4.  V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje 

želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. 

Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.  

 

 


