
2. UPORABA   
 
NAČIN DELOVANJA:  Sredstvo TARGA SUPER  je selektivni sistemični herbicid. V rastlino 
vstopi preko listov in se od tam premesti do rastnega vršička, kjer zavre njegovo rast.  
Enoletni ozkolistni plevel v enem do dveh tednih po tretiranju porumeni ter v treh do štirih 
tednih po tretiranju propade. Plazeča pirnica propade v štirih do petih tednih po tretiranju.  

  
NAČIN UPORABE: Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in 
plazeče pirnice  (Agropyron repens) v: 

- oljni ogrš čici  v odmerku 1,2 L/ha za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in v 
odmerku 2,5 L/ha za zatiranje plazeče pirnice od razvojne faze, ko ima oljna ogrščica 
razvita dva lista, do pojava socvetja (BBCH 12 do 53), pri porabi vode od 200 do 400 
L/ha;  
 

- sladkorni in rde či pesi  v odmerku 1,2 L/ha za zatiranje enoletnega ozkolistnega 
plevela in v odmerku 2,5 L/ha za zatiranje plazeče pirnice od razvojne faze, ko ima 
pesa razvita dva lista, do začetka razraščanja (BBCH 12 do 31), pri porabi vode od 
200 do 400 L/ha; 

 
- krompirju  v odmerku 1,2 L/ha za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in v 

odmerku 2,0 L/ha za zatiranje plazeče pirnice, od razvojne faze, ko ima krompir 
razvita dva lista, do začetka cvetenja (BBCH 12 do 61), pri porabi vode od 200 do 
400 L/ha. 
 

Sredstvo učinkovito zatira naslednje enoletne ozkolistne plevele: njivski lisi čji rep 
(Alopecurus myosuroides), navadno kostrebo ( Echinochloa crus-galli), ljulke ( Lolium 
sp.), muhvi če (Setaria sp.), navadno proso ( Panicum miliaceum),  stoklase ( Bromus 
sp.), navadni srakoperec ( Apera spica-venti), samosevna žita in plazečo pirnico 
(Agropyron repens). 
 

ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja po vzniku posevka. Optimalen čas za zatiranje 
enoletnega ozkolistnega plevela je od faze drugega lista do konca razraščanja plevela, za 
zatiranje plazeče pirnice pa od stadija četrtega do šestega lista plevela.  
 

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču  tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni. Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje na sosednje kmetijske površine, še 
posebej če so na sosednjih parcelah posejana žita. Živina se ne sme pasti ali krmiti z listi 
sladkorne pese vsaj 60 dni po tretiranju. Uporaba sredstva ob uporabi ročne nahrbtne 
škropilnice ni dovoljena. 
 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo vsebuje aktivno snov kvizalofop-P-etil, ki 
spada v skupino inhibitorjev acetil koencima A karboksilaze (HRAC skupina A). Tveganje, da 
bi posamezni ozkolistni pleveli razvili odpornost na herbicide iz omenjene skupine je zmerno 
do visoko, če se sredstvo TARGA SUPER uporablja brez vsakršnih omejitev. Pojavu 
rezistence se je možno izogniti ali ga vsaj upočasniti z menjavanjem ali mešanjem  sredstev, 
ki imajo različne načine delovanja.  
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. Za dodatne 
informacije v zvezi z mešanjem, se je treba posvetovati z distributerjem. 

FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ni fitotoksično, če  se ga uporablja v skladu z navodili.  
KOLOBAR: V običajnem kolobarju ni omejitev glede izbora naslednjih gojenih rastlin, po 
uporabi sredstva TARGA SUPER. V primeru propada posevka, tretiranega s sredstvom 
TARGA SUPER, se sme sejati katerokoli širokolistno gojeno rastlino, žita pa šele  6 tednov 
po tretiranju s sredstvom TARGA SUPER.  
 



KARENCA: Karenca za krompir je 45 dni, za sladkorno in rdečo peso 60 dni ter za oljno 
ogrščico 90 dni. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov kvizalofop-p-etil so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

    3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo TARGA SUPER se razvrš ča kot: 
Kategorija: 
Akut. strup 4, H332 
Strup. vdih. 1, H304 
Preobčut. kože 1, H317 
Poškod. oči 1, H318 
STOT SE 3, H336 
Akut. in kron. za vod. okolje 2, H411 
 
Sredstvo TARGA SUPER se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS05 GHS07 GHS08   GHS09  
 Opozorilne besede:       Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H332 
H304 
H317 
H318 
H336 
H411 

Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
Povzroča hude poškodbe oči.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
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. 

 EUH066          Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane 
kože. 

 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P261           Ne vdihavati prahu/meglice/razpršila. 
P280           Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/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. 
 P301+P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.   
P333+P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo.  
 P331   NE izzvati bruhanja. 
 P312   Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
 P391   Prestreči razlito tekočino. 

  Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 
  Previdnostni stavki - odstranjevanje:  



  P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih odpadkov  in odpadne embalaže. 
  Dodatni stavki: 
 SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

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

 
Imetnik registracije 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 
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 mora o spremembi obvestiti Upravo RS 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 je treba 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, 
polnjenju/čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Med tretiranjem s traktorsko 
nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko 
(delovni kombinezon), zaščitne rokavice, zaščito za oči/obraz in trpežno obutev. Pri stiku s 
tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica 
z dolgimi rokavi) in rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino dovoljen, ko se škropilna brozga 
na tretiranih rastlinah popolnoma posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo  se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež 
zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti 
je treba osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče 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: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z 
veliko vode in milom. Če se pojavi draženje 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 
čisto vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Ne izziva se 
bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. 
Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže navodilo za uporabo sredstva. 
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. 
Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 
 
 


