
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo MEZZO se uporablja kot selektivni sistemični herbicid, ki sodi  v 
skupino sulfonilsečninskih herbicidov, ki inhibirajo encim acetolaktat sintetaza. Rastline ga 
sprejemajo preko korenin in listov.  
 
UPORABA: Sredstvo MEZZO se uporablja v jarih in ozimnih žitih  za zatiranje enoletnega in 
večletnega širokolistnega plevela v odmerku 20 - 30 g/ha, ob porabi 200 L vode na ha. 
 
ČAS UPORABE:  Sredstvo se uporablja spomladi. Pšenico, oves in tritikalo se tretira v času od 
fenološke faze vsaj dveh razvitih listov (BBCH 12), ječmen pa v času od fenološke faze vsaj treh 
razvitih listov (BBCH 13). Zadnje tretiranje se opravi najpozneje do fenološke faze zastavičarja 
(BBCH 39).  
OPOZORILA: S sredstvom MEZZO je na istem zemljišču dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni 
dobi. Priporočeno je tretiranje pri temperaturah zraka pod 25°C, v času brez vetra in v večernih urah. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ob predpisani uporabi ni fitotoksično za gojene rastline. Preprečiti se 
mora zanašanje sredstva na zelene dele trajnih nasadov in sosednje gojene rastline. 
KOLOBAR: V istem koledarskem letu je na površinah,  tretiranih s sredstvom MEZZO, po žetvi žita 
dovoljena le setev ozimnih žit in ozimne oljne ogrščice. Znaki fitotoksičnosti na oljni ogrščici niso 
izključeni, če so od tretiranja jarih žit do setve oljne ogrščice minili manj kot trije meseci. Naslednjo 
pomlad, po spravilu žit, tretiranih s sredstvom MEZZO, se sme na isto zemljišče sejati le jara žita, jaro 
oljno ogrščico, sončnice in sladkorno peso.  
Glede gojenih rastlin, ki se lahko sejejo oziroma sadijo v primeru propada posevka, se je treba 
posvetovati z zastopnikom.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo vsebuje aktivno snov metsulfuron – metil, ki pripada 
kemijski skupini sulfonil sečninskih herbicidov. Glede na način delovanja pripada metsulfuron – metil 
skupini inhibitorjev encima acetolaktat sintetaza (HRAC skupina B). Če se sredstvo uporablja brez 
vsakršnih omejitev obstaja tveganje za razvoj rezistence na herbicide iz omenjene skupine. Pojavu 
rezistence se lahko izogne ali se ga upočasni z menjavanjem ali mešanjem sredstev, ki imajo različne 
načine delovanja. Zato se herbicidov, ki vsebujejo aktivne snovi, ki zavirajo delovanje encima 
acetolaktat sintetaza, ne sme uporabljati v gojenih rastlinah, ki si zaporedoma sledijo v kolobarju.   
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.  
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov metsulfuron-metil so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo MEZZO se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS09  
 
 Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H410 
Kategorija: 
Akut. in kron. za vod. okolje 

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  



1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  
 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 

navodili za uporabo. 
Previdnostni stavki - preprečevanje:  / 
Previdnostni stavki - odziv: 

  P391    Prestreči razlito tekočino. 
 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 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 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: Posebna zaščitna oprema pri rokovanju s sredstvom ali tretiranimi rastlinami 
ni potrebna. Iz previdnosti se je treba ravnati skladno z dobro kmetijsko prakso pri ravnanju s 
fitofarmacevtskimi sredstvi in uporabljati ustrezno delovno obleko.  
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev brez zaščitne opreme je 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, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne 
življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja 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. 
Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 
izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se 
zdravniku predloži navodila za uporabo.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje 
le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. Specifičen 
protistrup ni poznan. 
 


