
2. UPORABA 
 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo BOOM EFEKT je sistemični neselektivni herbicid. Deluje preko 

zelenih delov rastlin in se z rastlinskimi sokovi prenaša po rastlini. Preprečuje delitev celic in s 

tem povzroči propadanje rastlin. 

 

NAVODILO ZA UPORABO: 
 
Sredstvo BOOM EFEKT se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter 
širokolistnega plevela v/na: 
 
1. strniščih, sadovnjakih in vinogradih za zatiranje: 

a) enoletnega plevela v odmerku 2-3 L/ha  (20-30 mL na 100 m2); 

b) večletnega plevela, in sicer odvisno od vrste plevela, v odmerku: 

- 8 L/ha (80 mL na 100 m2) za zatiranje prstastega pesjaka (Cynodon dactylon), ko plevel 
doseže višino 15-20 cm; 

- 6-8 L/ha (60-80 mL na 100 m2) za zatiranje njivskega slaka (Convolvulus arvensis), v 
času cvetenja plevela; 

- 6-7 L/ha (60-70 mL na 100 m2) za zatiranje robide (Rubus sp.), v septembru in oktobru; 

- 4+1 L/ha v deljeni (split) aplikaciji  (40+10 mL na 100 m2) za zatiranje ostric (Cyperus 
spp.), v času cvetenja plevela; 

- 3,5-5 L/ha (35-50 mL na 100 m2) za zatiranje divjega sirka (Sorghum halepense), v  
razvojni fazi metličenja, njivskega osata (Cirsium arvense), kodrolistne kislice (Rumex 
crispus), topolistne kislice (Rumex obtusifolius)  in navadnega pelina (Artemisia 
vulgaris),  ko pleveli dosežejo 40 cm, ter navadnega regrata (Taraxacum officinalis), 

- 2,5-3,5 L/ha (25-35 mL na 100 m2) za zatiranje plazeče pirnice (Elymus repens),  ko  
doseže višino 25-30 cm. 

Sredstvo se uporablja ob porabi vode 100-200 L na ha  (1-2  L vode na 100 m2). 

Opozorila v zvezi z uporabo na strniščih: Pred tretiranjem se strnišča ne obdeluje. Po 
tretiranju površine proti večletnim plevelom se vsaj 5 dni  ne sme sejati ali saditi drugih gojenih 
rastlin. Kjer plevelni spekter sestavljajo samo samonikla žita in enoletni pleveli, se lahko že 
24ur po tretiranju obdeluje površino, oranje pa se lahko izvede že 48 ur po tretiranju. Spomladi 
naj pleveli aktivno rastejo vsaj 21 dni preden se površino tretira spomladi pred oranjem. Ko se 
tretira samonikli krompir, je treba  zagotoviti da imajo rastline dovolj zelene mase, ki bo 
prestregla škropivo. 

2. gozdnih nasadih, in sicer: 

a) v gozdnih drevesnicah smreke in rdečega bora za zatiranje ozkolistnega in 
širokolistnega plevela: 

- v času mirovanja sadik v 1 % koncentraciji ob porabi 400 L vode na hektar (40 mL sredstva 
v 4 L  vode na 100 m2), tako da se tretira celo površino, ali 

- v času aktivne rasti v 2 % koncentraciji, ob porabi 400 L vode na hektar (80 mL sredstva  v 
4 L  vode na 100 m2), tako da se tretira med vrstami sadik in obvezno uporablja ščitnik. 

b) v mladih nasadih iglavcev za zatiranje olesenelih plevelnih listavcev v 1,5 % 
koncentraciji (75 mL sredstva v 5 L vode na 100 m2) ob porabi 500 L vode na hektar, tako da 
se tretira med vrstami sadik in obvezno uporablja ščitnik. 



c) za zatiranje koreninskih izrastkov in poganjkov iz štorov listavcev (hrast, gaber in 
bukev) v 15 % koncentraciji  (1,5 L sredstva v 10 L vode), tako da se štore premaže takoj po 
poseku, od maja do decembra. 

OPOZORILA:  
Sredstvo se lahko uporablja samo na prostem. 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.  
Sredstvo se ne sme uporabljati v sadovnjakih mlajših od dveh let in vinogradih mlajših od štirih 
let. Pri tretiranju v sadovnjakih in vinogradih  (ko se uporablja ščitnik), je treba preprečiti, da bi 
sredstvo prišlo na zelene dele rastlin. Zato se mora tretirati z nizkim pritiskom, ki ne sme biti 
večji od 2 barov, pri delu s polijet šobami pa ne večji kot 1 bar. Posebna pazljivost je potrebna 
pri uporabi sredstva v mladih nasadih in nasadih z nizko vzgojno obliko. 
Zaradi popolnega uničenja globokih korenin in rizomov, se zemljišča, ki se ga namerava 
tretirati, ne sme obdelovati najmanj 60 dni pred in 28 dni po tretiranju.  
Na tretiranih površinah se ne sme pasti živine. Posušenih rastlin s tretiranih površin se ne sme 
uporabljati za krmljenje živali zaradi možne kontaminacije mleka.  
VPLIV NA NASLEDNJE GOJENE RASTLINE: Po tretiranju s sredstvom BOOM EFEKT ni 
omejitev pri setvi oljne ogrščice, sončnic in redkvice; za ostale gojene rastline je treba 
upoštevati naslednje omejitve: 30 dni po tretiranju s sredstvom se lahko seje ljuljke, 90 dni po 
tretiranju s sredstvom se lahko seje/sadi čebula, 100 dni po tretiranju s sredstvom se lahko 
seje sladkorno peso, 120 dni po tretiranju s sredstvom se lahko seje/sadi kumare in paradižnik, 
150 dni po tretiranju s sredstvom se lahko seje oves ter 175 dni po tretiranju s sredstvom se 
lahko seje korenje. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo BOOM EFEKT lahko deluje fitotoksično, če pade na listje ali 
zelene dele gojenih rastlin. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo BOOM EFEKT vsebuje aktivno snov glifosat, ki 
je razvrščena v HRAC skupino G. Glede na način delovanja pripada skupini inhibitorjev 
enolpiruvil šikimat fosfata (EPSP) sintaze/glicini. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) 
na glifosat je srednje do visoko. Dodatne informacije so na voljo na 
https://hracglobal.com/tools/classification-lookup. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z 
enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli 
preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava 
rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini 
delovanja. 

MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z močili za izboljšanje oprijemljivosti. Mešanje z drugimi 
fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 

KARENCA: Karenca je 35 dni za sadno drevje in trto, za strnišča je zagotovljena s časom 
uporabe, za gozdne nasade karenca ni potrebna. 

 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov glifosat  so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo BOOM EFEKT se razvršča kot: 

Kron. za vod. okolje 2, H411 

 
Sredstvo BOOM EFEKT se označi kot: 

Piktogrami GHS:  

https://hracglobal.com/tools/classification-lookup


GHS09  

 

Opozorilne besede: /     
Stavki o nevarnosti: 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
Dodatne informacije o nevarnosti: 

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

uporabo. 
Previdnostni stavki - splošno:  

P102  Hraniti zunaj dosega otrok. 
Previdnostni stavki - preprečevanje:  

P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

Previdnostni stavki - odziv: 

P391  Prestreči razlito tekočino. 
 Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

Previdnostni stavki - odstranjevanje: 

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 

SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje 

ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje 

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 

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 pri tretiranju 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: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge 
ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec  uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico, med tretiranjem z ročno/oprtno 
škropilnico  ter med premazovanjem štorov mora delavec  uporabljati primerno delovno obleko 
(dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, 
majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Opozorilo: V primeru ročnega odstranjevanja tretiranega plevela je potrebna tudi uporaba 
zaščitnih rokavic. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši. 

 

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji 



zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva.  

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 očesni veki in oči temeljito spere s čisto mlačno 

vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če se to lahko stori brez težav. 

Nadaljuje se z izpiranjem. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali 

okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme izzivati bruhanja, niti se 
mu ne daje  ničesar piti. Če je možno, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali navodilo 
za uporabo sredstva. 
Medicinska pomoč:  Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

 


