
2. UPORABA  
 
Sredstvo BIOTIP UNIČEVALEC PLEVELA se uporablja kot sistemični neselektivni herbicid za 
zatiranje  enoletnega, dvoletnega in večletnega plevela za neposredno uporabo na nekmetijskih 

površinah: 
a) za zatiranje enoletnega in dvoletnega plevela v odmerku 250 mL na 10 m2, 
b) za zatiranje večletnega plevela v odmerku 400 mL na 10 m2. 
 

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo je pripravljeno za neposredno uporabo. Pred 
uporabo je treba vsebino v plastenki dobro pretresti.  

OPOZORILA: Tretira se tako, da se prepreči da bi sredstvo prišlo na zelene dele gojenih rastlin. Na 
tretiranih površinah se ne sme pasti živine. Posušenih rastlin s tretiranih površin se ne sme uporabljati 
za krmljenje živali, zaradi možne kontaminacije mleka. Pri tretiranju celotne površine se s sredstvom 
lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Pri točkovnem tretiranju se sredstvo 
lahko uporabi do trikrat v eni rastni sezoni. Odsvetuje se tretiranje pozimi ter v primeru visokih 
temperatur zraka.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo lahko deluje fitotoksično, če pade na listje ali zelene dele gojenih 
rastlin. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča. 
KARENCA: Karence ni. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov glifosat niso potrebne. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo BIOTIP UNIČEVALEC PLEVELA se razvršča in označi kot: 
 
Simbol nevarnosti:  / 
Opozorilni stavki: / 
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  Med delom nositi primero zaščitno obleko in rokavice. 
 
Dodatni stavki: 
SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
 
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 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. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje 
vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri delu je treba uporabljati delovno obleko in zaščitno obleko. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo. 
 
PRVA POMOČ IN 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. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. 
Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 



Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo 
in milom. Če se pojavijo znaki draženja, je treba poiskati zdravniško pomoč. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s  čisto vodo. Če 
draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl 
vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Poklicati 
je treba zdravnika. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


