
2. UPORABA 
 
Sredstvo ASEF 3V1 se uporablja za gnojenje trate in kot selektivni translokacijski 
herbicid za zatiranje širokolistnega plevela ter v mahu v trati v odmerku 35 g/m2 (350 
kg/ha).  
Opozorilo: Sredstva se ne sme uporabljati na javnih površinah,  vklju čno z golf 
igriš či in športnimi igriš či ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot  so 
ceste in železnice.   
Sredstvo se enakomerno potrosi po površini s pomočjo trosilnika oziroma posipalnika za 
gnojila ali z ročnim raztrosom ob obvezni uporabi zaščitnih rokavic. 
ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja v suhem in toplem vremenu ter na vlažnih tleh. 
Na istem zemljišču se sme sredstvo uporabiti največ enkrat v eni rastni dobi, in sicer od 
meseca aprila do avgusta. Najboljši rezultat se doseže spomladi v času najbolj bujne 
rasti. Nekaj dni po tretiranju so opazne spremembe, trava postane temno zelene barve. 
Mah potemni in odmre. Po dveh tednih je treba odstraniti odmrli mah z grabljami ali 
prezračevalnikom travne površine, da se s tem omogoči razvoj in razrast travnih bilk. 
Plevel takoj po uporabi sredstva prične bujno rasti, potem pa se prične sušiti in odmirati. 
Delovanje sredstva proti plevelu je vidno od 4 do 9 tednov po tretiranju. 
OPOZORILA: Sredstvo se sme uporabljati le na dobro razvitih tratah, v mladih, komaj 
posejanih oziroma ne v celoti razvitih tratah pa ne. Če dva dni po tretiranju ne dežuje, je 
treba trato temeljito zaliti. Trate se ne sme kositi vsaj 2 do 3 dni pred in po uporabi 
sredstva. Sredstva se ne sme uporabljati na trati mlajši od 6 mesecev oziroma na trati, ki 
se še ni dobro razvila. Ker sredstvo vsebuje železo, lahko pri nepazljivi uporabi pride do 
nastanka madežev na okrasnih kamnih, robnikih, ipd. 
Sredstva se ne uporablja v sušnih razmerah ali če so tla prekomerno vlažna. S 
sredstvom se ne tretira v vetrovnih razmerah. 
Sredstva se ne sme uporabljati v bližini cvetlic, pod drevesi in grmovnicami. Če na trati 
rastejo okrasne čebulnice (npr. tulipani), se sredstvo lahko uporablja le pod pogojem, da 
so listi teh okrasnih čebulnic že naravno odmrli in da se jih pred tretiranjem s sredstvom 
odstrani. 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v skladu z navodili za uporabo, ni 
fitotoksično za travo. Treba je preprečiti kakršen koli stik sredstva z zelenimi ali 
neolesenelimi deli gojenih rastlin oziroma zanašanje sredstva na sosednje grede in 
zemljišča, sicer lahko pride do poškodb teh rastlin. Sredstvo se lahko uporablja tudi okoli 
dreves rastočih na travni površini, vendar ne sme priti v stik z listi.  
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 

 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
Sredstvo ASEF 3V1 se razvrš ča kot: 
Draž. oči 2, H319 
 
Sredstvo ASEF 3V1 se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

 GHS07  
 Opozorilne besede:      Pozor 



Stavki o nevarnosti:   
H319 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Povzroča hudo draženje oči.  
 

 

 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

 EUH208 Vsebuje mekoprop-P. Lahko povzroči alergijski odziv. 
Previdnostni stavki - splošno:   
P102    Hraniti zunaj dosega otrok. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje:   
P264    Po uporabi temeljito umiti roke. 
P270    Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
P280    Nositi zaščitne rokavice. 
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. 
P337+P313  Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
Previdnostni stavki - shranjevanje: / 
Dodatni stavki: 
 SP 1    S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s sredstvom in trošenju sredstva mora delavec 
uporabljati zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za delavca ni potrebna. Priporoča se, da ljudje ne 
hodijo in se ne zadržujejo na tretirani površini, dokler se sredstvo ne izpere v tla.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež 
zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi 
se ji osnovne življenske funkcije in se poišče 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. Če je potrebno, se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba 
delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto mlačno 
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 daje piti ničesar. Če je možno se 
zdravniku predloži navodila za uporabo.  
Medicinska pomoč: 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. O specifičnem protistrupu se posvetujemo s 
Centrom za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 


