
1/4 

2. UPORABA:  
 
BULLDOCK  EC 25 je kontaktni insekticid, ki se uporablja za zatiranje:  
a) listnih sovk (Mamestra spp.) in črne fižolove uši (Aphis fabae)  na sladkorni in krmni pesi, 

resarjev (Thrips spp.) na tobaku, listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema 

melanopus) na strnih žitih (pšenica, ječmen, rž, oves, tritikala) ter repičarja (Meligethes 

aeneus) na oljni ogrščici v odmerku 0,3 - 0,5 L/ha (3 - 5 ml na 100 m2); 
b) koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata)  na krompirju v odmerku 0,5 L/ha (5 ml na 
100 m2); 
b) za zatiranje listnih sovk (Mamestra spp.) in glagolke (Autographa gamma) na papriki, 

glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovtu  ter kapusovega belina (Pieris brassicae) in 

mokaste kapusove uši (Brevicoryne brassicae) na glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovtu v 
odmerku 0,3 - 0,5 L/ha (3 - 5 ml na 100 m2). 
 
OPOZORILA: Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni. Pri 
uporabi tega sredstva se priporoča uporaba antidriftnih šob. 
MEŠANJE: Sredstvo BULLDOCK  EC 25 se lahko meša z drugimi fitofarmacvetskimi sredstvi. Ne 
sme se ga mešati z alkalnimi sredstvi in sredstvi, ki vsebujejo veliko alkohola in glikola. 
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo.  
KARENCA: 3 dni za papriko; 7 dni za glavnato zelje, kitajsko zelje, ohrovt in krompir; 14 dni za 
tobak; 21 dni za pšenico, ječmen, rž, oves in tritikalo; 28 dni za  sladkorno peso; 30 dni za oljno 
ogrščico. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo BULLDOCK EC 25 se razvrsti in označi kot: 
 
N   Okolju nevarno. 
Xn   Zdravju škodljivo. 
R20/22  Zdravju škodljivo pri vdihovanju in pri zaužitju. 
R43  Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 
R65  Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne pit in ne kaditi. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
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. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in 
manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti 
pristojni organ. 
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OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov, tako da tretiramo najmanj 40 m od voda 1. in 2. reda pri uporabi na papriki, 30 m od 
voda 1. in 2. reda pri uporabi na sladkorni pesi in tobaku, 20 m od voda 1. in 2. reda pri uporabi na 
žitih, krompirju, zelju, ohrovtu in kitajskem zelju in 15 m od voda 1. in 2. reda pri uporabi na oljni 
ogrščici. Kjer ni mogoče zagotoviti varnostnega pasu, je uporaba strogo prepovedana. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne  iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v 
dobro zračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in 
poišče zdravniško pomoč.  
Pri zaužitju: Prizadeti osebi se usta izpere z vodo. Ne daje se mu ničesar piti. Ponesrečeni naj 
počiva. Takoj se pokliče zdravnika. 
Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije  z vodo in 
milom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati. V primeru draženja se pokliče 
zdravnika. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oko temeljito izpere  s čisto vodo. V 
primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ravnamo se po splošnih ukrepih. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. 
Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatsko. 
 
 
MANJŠA UPORABA 
 
Manjša uporaba se navede na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede 
opozorilo: »FFS lahko uporabljajo samo poklicni pridelovalci okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih. 

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na okrasnih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v 

zvezi z uporabo FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. 
 
UPORABA: FFS BULLDOCK EC 25 se lahko uporablja v zaščitenih prostorih za zatiranje listnih uši 

(Aphididae), kapusovega belina (Pieris brassicae)   in gosenic drugih metuljev ter resarjev (Thrips spp.) 

na  pelargonijah, nageljnih, gerberah, ciklamah, krizantemah, okrasnem zelju in drugih okrasnih 

rastlinah. Tretira se lahko največ dva krat v eni rastni dobi v koncentraciji do 0,05 % ob porabi vode do 
največ 1000 L/ha. 
 
OPOZORILA: Uporabnik FFS mora med mešanjem, polnjenjem škropilnice ter pri tretiranju uporabljati 
zaščitno obleko, zaščitne rokavice, klobuk s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (polmaska).  
24 ur po tretiranju vstopanje v rastlinjak ni dovoljeno - delovna karenca za dostop v prostore, kjer je bilo 
opravljeno tretiranje znaša 24 ur. Pred vstopom v rastlinjak je potrebno prostor predhodno dobro prezračiti. 
Delavec, ki rokuje s tretiranimi rastlinami mora pri delu uporabljati zaščitne rokavice. 
Tretiranje naj se izvede v večernih urah, ko zračenje rastlinjaka ni potrebno več ur. 
Ne tretirati v bližini vzgoje sadik gojenih rastlin, ki so namenjene prehrani ljudi (sadike sadja, vrtnin in 
zelišč). 
 
KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna.  
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov  za aktivno snov beta-ciflutrin za okrasne 
rastline ni potrebna. 


