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2. UPORABA 

 

Sredstvo TAROT 25 WG se uporablja kot sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega  

plevela v: 
 
1. koruzi po vzniku posevka: 
- za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela kot so npr. navadna zvezdica (Stellaria media), srhodlakavi 
ščir (Amaranthus retroflexus) in baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), ter večletnega ozkolistnega plevela 
npr. divji sirek (Sorghum halepense) in plazeča pirnica (Agropyron repens) v odmerku 50 - 60 g/ha (0,5 – 0,6 g 
na 100 m2) z obveznim dodatkom ustreznega močila. Tretira se, ko je koruza v fenološki fazi od dva do osem 
razvitih listov (BBCH 12 do 18), plevel naj ima razvite dva do tri  liste.  
- za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela kot so npr. navadna zvezdica (Stellaria media), srhodlakavi 
ščir (Amaranthus retroflexus) in baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), ter enoletnih ozkolistnih plevelov kot 
so npr. kostreba (Echinochloa spp.), srakonje (Digitaria spp.) in muhviči (Setaria spp.) v odmerku 40 - 50 g/ha 
(0,4 – 0,5 g na 100 m2) z obveznim dodatkom ustreznega močila. Tretira se, ko je koruza v fenološki fazi od 
dva do osem razvitih listov (BBCH 12 do 18), plevel naj ima razvite dva do tri  liste.  
2. krompirju po vzniku posevka:  
- za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela ter enoletnega ozkolistnega plevela razen navadne 
kostrebe (Echinochloa crus-galli) v odmerku 40  g/ha z obveznim dodatkom ustreznega močila. Tretira se, ko 
je krompir v fenološki fazi od treh listov dalje in najpozneje v stadiju začetka sklepanja vrst (BBCH 103 do 
301). V času tretiranja naj ima plevel razvite dva do tri  liste.  
- za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela ter enoletnega ozkolistnega plevela vključno z  navadno 
kostrebo (Echinochloa crus-galli) ter večletnega ozkolistnega plevela v odmerku 50 g/ha z obveznim 
dodatkom ustreznega močila. Tretira se, ko je krompir v fenološki fazi od treh listov dalje in najpozneje v 
stadiju začetka sklepanja vrst (BBCH 103 do 301). V času tretiranja naj ima plevel razvite dva do tri liste. 
 
OPOZORILA: 

• Če v posevku prevladuje širokolistni plevel, zgolj uporaba tega sredstva ni dovolj  učinkovita. 
• Herbicidno delovanje je boljše v vlažnem in toplem vremenu. Hladne in suhe vremenske razmere lahko 

zmanjšajo učinkovitost sredstva.  
• Sredstvo se ne sme uporabljati v starševskih linijah za hibridno semensko koruzo. Odsvetuje se 

uporabo v voščenih hibridih, sladki koruzi, pokovki, semenski koruzi in semenskem krompirju. 
• Če je bilo koruzno polje tretirano z organskimi fosfornimi insekticidi, se odsvetuje tretiranje s tem 

sredstvom oziroma naj bo presledek med tretiranjem z insekticidom in TAROT 25 WG vsaj 14 dni. 
• TAROT 25 WG se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi in krompirju največ en krat v eni rastni 

sezoni. 
• Če je koruza zaradi kakršnih koli vzrokov v stresu, se odsvetuje tretiranje s  tem sredstvom. 
• Po tretiranju koruze s tem sredstvom ne sme deževati vsaj dve uri, v nasprotnem primeru je učinek 

sredstva lahko zmanjšan. 
• Sredstva se ne sme uporabljati pri temperaturi nad 25 °C oziroma če je temperatura ponoči pred 

tretiranjem pod 6 °C. 
• Priporoča se enakomerno setev koruze  - na težki zemlji naj bo globina setve 4 cm, na lahki pa 6 cm. 
• V primeru propada posevka tretiranega s sredstvom TAROT 25 WG se v roku 3 mesece po tretiranju 

sme sejati na isto površino le koruzo, krompir, paradižnik in ozimno pšenico. Površino je pred setvijo 
potrebno preorati.  

 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično za 
navedene gojene rastline. Hibridi koruze, za katere sredstvo ni fitotoksično: achat, aida, aiaxx, amadeus, anjou 
285, anjou 387, ariete, banguy, bibop, boss, bungy, carlos, celtis, city, contesa, dekalb 300, DK 315, DK 6040, 
DKC 5856, etandart, helix, hifi, ibisco, landia, larin, laura, LG 2276, lola, lorena, M 15, madrigal, magister, 
moncada, PR 37415, PR 38h20, PR 38h22, prisma, spazio, tixxus – duo, valido waxy in volga. Sorte krompirja, 
za katere sredstvo ni fitotoksično: batik, cilena, linda, quarta, selma, arfa, laura, primura, concurrent, jaerla, 
primura, desiree, heme and roda. Pred uporabo sredstva v ostalih hibridih koruze in sortah krompirja se je 
potrebno glede fitotoksičnosti posvetovati z zastopnikom. 
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KOLOBAR: Po spravilu koruze in krompirja tretiranega s sredstvom TAROT 25 WG se sme v istem 
koledarskem letu na isto površino sejati le ozima žita. Naslednje leto po tretiranju glede izbora gojenih rastlin ni 
omejitev.  
MEŠANJE: Ne priporoča se mešanje sredstva z izrazito alkalnimi sredstvi, ker je TAROT 25 WG občutljiv na 
hidrolizo. Sredstva se ne sme mešati z organskimi fosfornimi insekticidi. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih  za 
aktivno snov rimsulfuron za koruzo in krompir je v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na 
živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo TAROT 25 WG  se razvršča in označi kot: 
 
N   Okolju nevarno. 

R50/53 
 Zelo strupeno za vodne organizme / lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno  
okolje. 

S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek 
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
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. Sredstva se ne sme uporabljati na 
kraških in prepustnih tleh. 
 
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 in vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Potrebno je 
poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano 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. Če 
draženje ne mine, 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. Prizadeta oseba naj popije 2 dl vode. Osebi z 
moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Poklicati je potrebno  zdravnika. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je  
simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 

 


