
pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! 
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca. Datum proizvodnje in št. šarže sta odtisnjena 
na embalaži. Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi 
potrdila o znanju iz fitomedicine. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. in 2.reda. UPORABNIK JE DOLŽAN PREBRATI UKREPE ZA VAROVANJE OKOLJA IN PRVO POMOČ PRI 
ZASTRUPITVI V NAVODILIH ZA UPORABO!

® = zaščitni znak firme BASF 81092840SI1124-Slovenia

ARRAT®

Vsebuje: tritosulfuron 250 g/kg (25 % w/w); 
CAS št.: 142469-14-5
dikamba 500 g/kg (50 % w/w); CAS št.: 1918-00-9
Močljiva zrnca (WG)
Arrat je selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega 
širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem 
ječmenu ter v koruzi, v odmerku 0,2 kg/ha.
Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Nositi zaščitne/a rokavice/oblačila. Ne vdihavati prahu. PRI STIKU 
S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. PRI STIKU Z OČMI: Previdno 
izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate 
in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati izpiranje. Če nastopi 
draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/
oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo na mestih, ki so namenjena 
zbiranju nevarnega ali specialnega odpada.
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: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemčija
Zastopa: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska c. 165, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01 58 97 512
Prodaja: Metrob d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubečna, 
Tel.: 03 78 06 330

Vsebina:   200 g
Odločba o registraciji: MKGP, FURS, št.: 327-02-488/2005/16, dne 
21.10.2010, z vsemi spremembami.
Skladiščenje: Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v 
suhem in zračnem prostoru, pri temperaturah do 30 °C, nedostopno otrokom 
in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil. Rok uporabe: 2 leti pri 

Pozor

Arrat®

Močljiva zrnca (WG)
Arrat® je selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega 
širokolistnega plevela v ozmni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu 
ter v koruzi, v odmerku 0,2 kg/ha.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili 
za uporabo.

200 g
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NAČIN DELOVANJA
Arrat je selektivni herbicid, ki deluje preko listov in korenin.

NAMEN IN NAČIN UPORABE
Arrat je herbicid, namenjen zatiranju enoletnega in večletnega 
širokolistnega plevela:
- v ozimni in jari pšenici ter v ozimnem in jarem ječmenu v 
odmerku 0,2 kg/ha.
Tretiramo v fenološki fazi od pojava tretjega lista do konca razraščanja 
posevka (BBCH 13–30).
Zaradi izboljšanja delovanja je priporočeno dodajanje močila DASH® 
HC  v odmerku 0,5 L/ha.
- v koruzi v odmerku 0,2 kg/ha.
Tretiramo po vzniku plevela, pri čemer naj ima koruza 2 do 6 listov 
(BBCH 12 – 16).
Zaradi izboljšanja delovanja je priporočeno dodajanje močila DASH® 
HC v odmerku 1,0 L/ha. 

Priporočena poraba vode je 200–300 L/ha.

SPEKTER DELOVANJA
Sredstvo dobro zatira:
Amaranthus retroflexus - srhkodlakavi ščir,
Capsella bursa pastoris - navadni plešec,
Chenopodium spp. - metlike, 
Galium aparine – plezajoča lakota ali smolenec,
Matricaria spp. – kamilice,
Papaver rhoeas – njivski mak, 
Polygonum spp. – dresni,
Stellaria media – navadna zvezdica,
Sinapis arvensis - njivska gorjušica,
Sinapis alba – bela gorjušica,
Veronica hederaefolia – bršljanastolistni jetičnik,
Veronica persica – perzijski jetičnik.

Sredstvo zaviralno deluje na:
Solanum nigrum - pasje zelišče,
Convolvulus arvensis - njivski slak*
*v času, ko je večina njivskega slaka že vznikla.

Ne zatira ozkolistnega plevela.
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RAZŠIRITEV SPEKTRA DELOVANJA
Ozkolistni plevel zatiramo z dodajanjem pripravkov, ki so registrirani 
za ta namen.  

OPOZORILA 
Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabimo največ enkrat v 
eni rastni sezoni. Tretiramo v toplem in sončnem vremenu, pri 
temperaturah nad 5 °C. Sredstva ne smemo uporabiti v oslabljenih 
posevkih ali če pričakujemo nočno pozebo. Po škropljenju naj ne 
dežuje vsaj 4 ure.
Sprejem sredstva poteka preko zelenih delov plevela (listi in 
steblo), zato je potrebno plevel dobro omočiti.

FITOTOKSIČNOST
Ob predpisani uporabi na gojenih rastlinah, kjer je sredstvo 
registrirano, ne povzroča fitotoksičnosti. Pri hibridih koruze, 
občutljivih na aktivno snov dikamba, lahko pride do kratkotrajnega 
pojava fitotoksičnosti.

KARENCA
Za ozimno pšenico in ozimni ječmen, jaro pšenico in jari ječmen ter 
koruzo je zagotovljena s časom uporabe.

NEVARNOSTI
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zelo strupeno za vodne 
organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 
okolje.

MEŠANJE
Dovoljeno je mešanje z drugimi herbicidi, fungicidi in insekticidi. 
Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje 
pripravka.

UKREPI ZA ZAŠČITO UPORABNIKA
Uporabnik fitofarmacevtskega sredstva Arrat in delavec, ki vstopa 
na tretirano območje, mora uporabljati zaščitne rokavice, primerno 
zaščitno obleko in trpežno obutev.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, 
vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s 
področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 
20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
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ZNAKI ZASTRUPITVE IN PRVA POMOČ
Znaki zastrupitve: V primeru zastrupitve se lahko pojavijo 
nespecifični znaki, kot so splošna slabost, bruhanje, driska.
Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz 
kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro prezračen 
prostor, jo zavarujemo pred mrazom oziroma vročino ter ji zagotovimo 
osnovne življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in mu pokažemo 
originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
Pri vdihavanju:
Ravnamo v skladu s splošnimi ukrepi.
Pri stiku s kožo:
Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo 
z vodo in milom.
Pri stiku z očmi:
S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči 15 minut temeljito 
speremo s čisto vodo. V primeru draženja se posvetujemo z 
zdravnikom ali okulistom.
Pri zaužitju:
Usta temeljito speremo z vodo, bruhanja ne izzivamo. Prizadeta 
oseba naj popije 2-3 dl vode. Osebi z moteno zavestjo ne smemo dati 
ničesar piti, niti izzivati bruhanja. Poklicati je potrebno zdravnika.

Zdravniška pomoč:
V primeru zaužitja pripravka naj prisebna oseba popije aktivno oglje 
(1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1:4. V primeru 
zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. 
Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. 
Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.

VARSTVO PRI DELU
Varovanje dihal:
Pri nastajanju prahu zaščitna maska za obraz (filter za delce tipa P2 
ali FFP2, sredja učinkovitost za trdne in tekoče delce, npr. EN 143, 
149).
Varovanje rok:
Na kemikalije odporne rokavice (priporočen zaščitni indeks 6, kar 
ustreza >480 min. permeacijskega časa po EN 374), npr. iz nitrilnega 
kavčuka (0,4 mm), kloroprenskega kavčuka (0,5 mm), polivinilklorida 
(0,7 mm), itd..
Varovanje oči: 
Tesno prilegajoča se zaščitna očala (EN 166).
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Zaščita telesa:
Zaščito telesa izbrati odvisno od dejavnosti in možne izpostavljenosti, 
n.pr. predpasnik, zaščitni škornji, kemijsko zaščitno oblačilo (v skladu 
z DIN-EN 465).
Splošna opozorila:
Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko. Skladiščiti ločeno od hrane, 
pijače in krmil. Med odmori, pred obroki hrane in po delu temeljito 
umiti roke. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Onesnaženo obleko 
takoj sleči in varno odstraniti. Ločeno shranjevanje delovnih oblek.
DRUGI UKREPI
Ostanke pripravljenega škropiva razredčimo v razmerju 1 : 10 in ga 
poškropimo po že tretirani površini. Neporabljeno sredstvo shranimo 
po priporočenih navodilih.
UKREPI V PRIMERU NEZGODE
V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno 
opremo in obvestiti pooblaščene osebe.
a) V zaprtem prostoru po razsutju začnemo prostor takoj zračiti. 

Preprečimo dospetje sredstva v kanalizacijo ali v podtalje. Večje 
količine pospravimo v ustrezne posode, ostanek pa pometemo. 
Ostanke uničimo po predpisih za uničevanje fitofarmacevtskih 

sredstev. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom ter 
prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v 
ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali 
tekočih voda. Onesnaženo vodo uničimo po lokalnih predpisih.

 V primeru, da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo 
v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri 
pooblaščenem podjetju.

b) V primeru nesreče pri prevozu zavarujemo kraj dogodka in 
opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije 
oziroma gasilce ali Center za obveščanje, tel. št. 112. Poškodovano 
embalažo damo v ustrezno označene večje posode. Preprečiti 
moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru 
nesreče v zaprtem prostoru.

c) V primeru požara gasimo s peno ogljikovim dioksidom ali 
razpršeno vodo.

 Posebna varovalna oprema: ne vdihavati plinov gorenja, pri 
gašenju uporabljati dihalno zaščitno masko in oblačila odporna 
na kemikalije. 

 Pri požaru lahko nastajajo: ogljikov monoksid, dušikovi oksidi in 
žveplovi oksidi.

 Ogrožene posode hladiti z vodo.
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 Preprečiti odtok vode od gašenja v kanalizacijo.
 Vodo od gašenja in ostanke gorenja zbrati in jo po predpisih 

odstraniti.

RAVNANJE Z EMBALAŽO
Uporabnik mora oddati prazno embalažo ostanke neporabljenega 
sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, 
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. 
Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje 
ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo.
Popolnoma  izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in 
steklenice) embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek 
skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako 
očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne 
embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne 
embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo 
kot z nevarnim odpadkom.

Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.

TEHNIKA UPORABE SREDSTVA
Preprečevanje nastajanja ostankov:
Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo 
izpraznimo do konca, speremo z vodo in to dodamo škropivu 
v rezervoarju! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo v 
razmerju 1 : 10 in poškropimo po tretirani površini.
Tretiranje:
Škropilnice redno testiramo!
Pred pričetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet 
šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo stalno mešamo ustrezno tipu 
škropilnice. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.
Priprava sredstva za uporabo:
Rezervoar škropilnice napolnimo do tretjine potrebne količine z vodo 
ter med mešanjem dodamo odmerjeno količino sredstva. V primeru, 
da dodajamo drugo sredstvo, ga dodamo še preden dopolnimo 
škropilnico z vodo do potrebnega volumna.
Čiščenje:
Škropilnico in uporabljeno posodo takoj po uporabi operemo z veliko 
vode, še bolje z dodatkom sredstva za čiščenje, kot so ustrezni 
tenzidi.
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Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

SKLADIŠČENJE
Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in 
zračnem prostoru, pri temperaturah do 30 °C, nedostopno otrokom 
in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.

ROK UPORABE
2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani 
embalaži. Rok uporabe, brez nevarnosti zmanjšanja učinkovitosti, se 
sredstvu lahko podaljša. To se s posebno nalepko označi na etiketi.

KLAVZULA O JAMSTVU
Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri 
tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da 
na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi 
ne predvideti vse okoliščine, ki vplivajo na pripravek, je izključeno 
jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe 
in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem 
ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.
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