
Odločba št. 327-02-209/2004/33, ki jo je izdalo na dan 13.09.2012 MKO, FURS, z vsemi 
spremembami. 
Skladiščenje: Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem 
prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah od –10°C do 20 °C, 
nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil. Sredstvo se sme 
prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Rok uporabe: 2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. 
Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži. 
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca. Prazne embalaže ne 
uporabljajte ponovno!
Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med 
cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Med tretiranjem in 4 dni po tretiranju odstraniti ali 
pokriti čebelje panje. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred 
cvetenjem.
Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno upoštevati netretirani varnostni pas 
15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega 
voda 2. reda (razen oljk). Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran 
varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju oljk.
UPORABNIK JE DOLŽAN PREBRATI UKREPE ZA VAROVANJE OKOLJA IN PRVO POMOČ 
PRI ZASTRUPITVI V NAVODILIH ZA UPORABO!

® = zaščitni znak podjetja BASF 81102115SI1115-Slovenia

Perfekthion®

1 L

Perfekthion®

Vsebuje: Dimetoat,  400 g/L  (37,2 % w/w), CAS št.: 60-51-5

Koncentrat za emulzijo (EC)

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Zdravju
škodljivo pri zaužitju. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice in zaščitno masko za obraz/oči. PRI STIKU S 
KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. 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. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE ali zdravnika. Prestreči razlito tekočino. Ob požaru: za gašenje uporabiti 
razpršeni vodni curek, gasilni prah, peno ali CO2. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem 
zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
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. Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Imetnik registracije: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemčija
Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si

Vsebina:   1 L

Pozor
Insekticid
Koncentrat za emulzijo (EC)
Perfekthion® je sistemični in dotikalni insekticid širokega spektra 
delovanja, ki se uporablja za zatiranje škodljivih žuželk na: ozimni 
in jari pšenici, rži, tritikali, sladkorni in krmni pesi, čebuli, česnu, 
šalotki, korenju, glavnatem zelju, paradižniku, jajčevecu ter 
okrasnih rastlinah. 
Sredstvo Perfekthion® se lahko uporablja za zatiranje določenih 
škodljivih žuželk na: česnu, šalotki, špargljih, pastinaku in 
peteršilju za pridelavo korena ter na oljkah kot manjše uporabe, 
pri katerih ni bila preverjena učinkovitost in fitotoksičnost sredstva 
Perfekthion®, zato uporabnik prevzema vso odgovornost v zvezi 
z uporabo sredstva Perfekthion® na zgoraj omenjenih gojenih 
rastlinah.
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Sredstvo je nevarno 
za čebele



UPORABA
GLAVNE UPORABE:
Sredstvo Perfekthion® se uporablja kot sistemični in dotikalni insekticid širokega spektra 
delovanja: 
V POLJEDELSTVU:

v ozimni in jari pšenici, rži in tritikali•	  za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 
0,5 L/ha (5 ml na 100 m2). Dovoljeno je eno tretiranje v rastni dobi. Tretira se ob pojavu 
škodljivca.
v sladkorni in krmni pesi•	  za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,6 L/ha (6 ml 
na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi, v časovnem intervalu 21 dni, tretira se 
ob pojavu škodljivca. Nadzemni deli rastline se ne smejo uporabljati za hrano ljudi ali krmo 
živali.

V VRTNARSTVU:
v čebuli, česnu in šalotki•	  na prostem za zatiranje tripsov (Trips tabaci) v odmerku 0,6 
L/ha (6 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 
14 dni, tretira se ob pojavu škodljivca. 
v korenju•	  za omejevanje številčnosti populacije korenjeve muhe (Psila rosae) v odmerku 
0,6 L/ha (6 ml na 100 m2), dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi, v časovnem intervalu od 
14 do 21 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.
na glavnatem zelju•	  za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku  0,5 L/ha (5 ml na 100 
m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi v časovnem intervalu od 7 do 14 dni, tretira se 
ob pojavu škodljivca. 
na paradižniku in jajčevcu•	  na prostem za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku  
0,5 L/ha (5 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi v časovnem intervalu 14 
dni, tretira se ob pojavu škodljivca. 

• na okrasnih rastlinah na prostem za zatiranje listnih uši (Aphis spp.) v 0,05% 
koncentraciji (5 ml v 10 L vode). Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi v časovnem intervalu 
od 7 do 14 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.

FITOTOKSIČNOST
Ob upoštevanju navodil za uporabo sredstvo ni fitotoksično. 
Obstaja verjetnost, da je sredstvo fitotoksično za nekatere sorte naslednjih vrst okrasnih rastlin: 
Chrysanthemum sp., Begonia sp., Adianthum sp., Aralia sieboldii, Asparagus plumosus, Coleus 
hybridus, Calceolaria rugosa, Cissus antartica, Ficus pandurata, Nephrolepsis sp., Sanchezia sp., 
Gloxinia sp., Pteris sp. in Salvia splendens. Z namenom preprečitve nastanka fitotoksičnosti 
je potrebno na navedenih okrasnih rastlinah pred uporabo sredstva opraviti preizkus 
fitotoksičnosti na manjšem številu rastlin. 

KARENCA 
35 dni korenje,
28 dni sladkorna in krmna pesa,
28 dni paradižnik in jajčevec,
14 dni glavnato zelje, čebula, česen in šalotka,
56 dni pšenica, rž, tritikala. 

MANJŠE UPORABEa) 
Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Perfekthion® pri uporabi na spodaj 
navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z 
uporabo sredstva Perfekthion® na navedenih gojenih rastlinah prevzame 
uporabnik FFS. Te uporabe so: 
•  v česnu in šalotki za zatiranje porove zavrtalke (Phytomyza gymnostoma), čebulne 

muhe (Delia antiqua) in listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,6 L/ha (6 ml na 100 m2). 
Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi, v časovnem intervalu od 7 do 14 dni, tretira se ob 
pojavu škodljivca. 

•  na špargljih za zatiranje beluševe muhe (Platyparea poeciloptera) v času po spravilu 
pridelka v odmerku 0,5 L/ha (5 ml na 100 m2). Po končanem pobiranju pridelka sta 
dovoljeni do dve tretiranji. 

•  v pastinaku in peteršilju za pridelavo korena za omejevanje številčnosti populacije 
korenjeve muhe (Psila rosae) v odmerku 0,6 L/ha (6 ml na 100 m2), dovoljeni sta do 
dve tretiranji v rastni dobi, v časovnem intervalu od 14 do 21 dni, tretira se ob pojavu 
škodljivca. 

 Opozorilo: Listje peteršilja in pastinaka, tretiranega s sredstvom Perfekthion®, 
se ne sme uporabljati za prehrano ljudi.

• na oljkah kot insekticidna vaba za zatiranje oljčne muhe (Bactrocera oleae) v 
največjem dovoljenem odmerku 0,125 L/ha (1,25 ml na 100 m2) pri največji porabi vode 
0,3 L na drevo (največ 100 L/ha) ob dodatku ustreznega atraktanta. Tretira se le manjši 
del krošnje na južni strani drevesa.

• na oljkah za zatiranje oljčne muhe (Bactrocera oleae), v največjem dovoljenem 
odmerku 1,2 L/ha (12 ml na 100 m2)  pri porabi vode do 1200 L/ha.

 Opozorilo: S sredstvom se lahko oljke na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 
dobi kot insekticid za foliarno tretiranje ter enkrat v obliki insekticidne vabe, pri čemer 
mora biti časovni interval med tretiranji najmanj 10 dni.

KARENCA
14 dni česen in šalotka, 
35 dni oljke, pastinak in peteršilj za pridelavo korena.
Za šparglje je karenca zagotovljena s časom uporabe.

OPOZORILA 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v rastni dobi v pšenici, rži 
in tritikali;  na špargljih, korenju, pastinaku ter peteršilju za pridelavo korena največ trikrat, na 
ostalih registriranih gojenih rastlinah pa največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebno je preprečiti 
vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele in gojene rastline. Uporaba sredstva 
v zaščitenih prostorih ni dovoljena.
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ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA
Pri številnih insekticidih obstaja nevarnost nastanka odpornost (rezistence). Do nje lahko pride 
zaradi prepogoste uporabe FFS, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe FFS z 
enakim načinom delovanja in neupoštevanja praga škodljivosti. Odpornost se pokaže v slabšem 
delovanju sredstva po nekajletni uporabi. Z namenom preprečiti pojav odpornosti se priporoča 
naslednje ukrepe: FFS Perfekthion® se uporablja potem, ko je presežen prag škodljivosti. Na 
isti površini se FFS Perfekthion® ter ostale insekticide iz skupine organofosfatov in karbamatov 
uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni (z izjemo žit). V primerih, ko je za zatiranje škodljivcev 
potrebno izvesti vec tretiranj v eni rastni dobi, se uporabi insekticide z drugačnimi načini 
delovanja.

MEŠANJE 
Sredstva Perfekthion® se ne sme mešati s sredstvi, ki so močne pH alkalne reakcije, ne 
priporoča se mešanja s sredstvi na osnovi ditiokarbamatov ter aktivnih snovi kaptan in folpet.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
Sredstvo je nevarno za čebele. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, 
vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva 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 (razen oljk). Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 
1. in 2. reda pri tretiranju oljk.
Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati 
v času paše čebel. Med tretiranjem in 4 dni po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje. Ne 
tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem.

ZNAKI ZASTRUPITVE in PRVA POMOČ
Znaki zastrupitve: Pri stiku pripravka s sluznicami oziroma kožo, pri vdihavanju ali zaužitju se 
lahko pojavi glavobol, tesnoba, omotica slabost, bruhanje, trebušni krči, slinjenje, znojenje, ozke 
zenice, bradikardija in mišične fascikulacije. Pri veliki izpostavljenosti lahko pride do zastoja 
dihanja zaradi bronhialne hipersekrecije in paralize dihalnih mišic.
Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na 
svež zrak oziroma v dobro zračen prostor ter jo zavarujte pred mrazom oziroma vročino ter ji 
zagotovite osnovne življenjske funkcije. Pokličite zdravnika in mu pokažite originalno embalažo 
in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
Pri vdihavanju: Ravnajte se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko in obutev, kožo in po potrebi tudi lase temeljito 
umijte z obilo vode in milom oziroma šamponom. Pri izvajanju dekontaminacije obvezno nosite 
zaščitne rokavice! V primeru draženja kože se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem razprite očesni veki in oko temeljito spirajte 15 min s čisto 
vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati 
izpiranje. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Bruhanja ne izzivajte brez predhodnega posveta z zdravnikom. Bruhanje je 
indicirano le v primeru zaužitja večje količine nerazredčenega pripravka in to le pri osebi v prvi 
uri po zaužitju pripravka. Oseba naj popije od 2 do 3 dl vode, nato izzovite bruhanje z draženjem 
žrela s prstom. Takoj pokličite zdravnika. Nezavestnemu ne smete dati ničesar piti, niti ne izzivati 
bruhanja zaradi nevarnosti aspiracije želodčne vsebine. 

Nujna zdravniška pomoč: Zagotovite in vzdržujte osnovne življenske funkcije. V primeru 
zaužitja pripravka je indicirano izpiranje želodca (med posegom pazimo, da ne pride do 
aspiracije), aktivno oglje v odmerku 1 g/kg telesne teže razredčeno z vodo v razmerju 1 : 4 ter 
salinično odvajalo, če bolnik nima driske. Specifični antidot je atropin. Simptomatičnemu 
bolniku takoj apliciramo 2 do 4 mg atropina i.v. (otrokom 0,05 mg/kg telesne teže), odmerek 1 
mg i.v. ponavljajte vsakih 5 min, dokler se ne pojavijo znaki zadostne atropinizacije: predvsem 
prenehanje bronhialne hipersekreceije in salivacije. Pri tem je pomembno, da je bolnik dobro 
oksigeniran (nevarnost motenj srčnega ritma pri hipoksemiji!). Glede uporabe reaktivatorja 
holinesteraze pralidoksima/obidoksima, in nadaljne obravnave  se posvetujte s Centrom za 
zastrupitve. 
Nadaljevanje zdravljenja: V primeru zaužitja dajte ponavljajoče  odmerke aktivnega oglja v 
odmerku 10 do 20 g na 4–6 ur in salinično odvajalo (če še ni odvajal blata). Potrebna je skrbna 
dekontaminacija kože in lasišča, v kolikor ta dotlej še ni bila narejena. Nujno je vzdrževanje 
vitalnih funkcij, dajanje kisika, korekcija vodno-elektrolitnega in acidobaznega neravnovesja.

UKREPI V PRIMERU NEZGODE ALI RAZLITJA SREDSTVA
V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso predpisano osebno zaščitno opremo, zavarovati 
mesto nezgode in obvestiti pooblaščene osebe. 
a) V zaprtem prostoru razlito sredstvo posujemo z absorbcijskim sredstvom (pesek, žaganje, 
zemljo) in zberemo v ustrezno in posebej označeno posodo. V primeru, da pripravka ne moremo 
uporabiti, ga oddamo v zbirnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem 
podjetju¸za uničenje. 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.
b) V primeru nesreče pri prevozu zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v 
prometu, najbližjo postajo policije, oziroma gasilce ali Center za obveščanje št. 112. Poškodovano 
embalažo damo v ustrezno označene večje posode. V primeru razlitja sredstva moramo preprečiti 
vžig (ugasnemo motor, ne kadimo) in širjenje sredstva po okolici s posipanjem absorpcijskega 
materiala (pesek, mivka, žaganje). Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot 
v primeru nesreče v zaprtem prostoru. 
c) V primeru požara gasimo s peno, gasilnim prahom, ogljikovim dioksidom, razpršenim vodnim 
curkom. Ker pri požaru nastajajo strupeni plini, gasimo z dihalnim aparatom.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN EMBALAŽO 
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, 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.
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.
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VARSTVO PRI DELU
Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja 
je treba uporabljati zaščitne rokavice. Prav tako moramo paziti, da med delom ne vidhavamo 
hlapov ter razpršenih delcev škropiva. Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečnim pršilnikom 
in pri tretiranju z ročno oprtno škropilnico (za ciljne površine visoko nad tlemi) je treba uporabljati 
primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), masivno obutev, zaščitne rokavice in masko 
za obraz. Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečnim pršilnikom (za ciljne površine nizko nad 
tlemi) je treba uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), masivno obutev in 
zaščitne rokavice. Med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico (za ciljne površine nizko nad tlemi) 
je treba uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščitne rokavice.
Ne škropite v vetrovnem vremenu. Med delom ne smete jesti, piti in kaditi. V primeru 
kontaminacije in/ali v sumu na zastrupitev prekinite z delom in ukrepajte po navodilu prve 
pomoči.
Po delu se temeljito umijte oziroma stuširajte in preoblecite. Operite in očistite vsa uporabljena 
zaščitna sredstva. Prav tako s čisto vodo dobro sperite opremo za škropljenje.

DELOVNA KARENCA
Vstop in delo na tretirano površino nista dovoljena, dokler se škropilna brozga ne posuši. Pri stiku 
s tretiranimi rastlinami je treba uporabljati zaščitne rokavice.,

TEHNIKA UPORABE SREDSTVA
Preprečevanje nastajanja ostankov:
Ne pripravljamo večjih količin škropiva kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, izperemo 
z vodo in to dodamo škropivu v rezervoarju! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo v 
razmerju 1:10 in poškropimo po že tretirani površini.
Tretiranje:
Škropilnice redno testiramo kot to določa zakon. Pred pričetkom tretiranja škropilnico umerimo 
in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo stalno redno mešamo ustrezno tipu 
škropilnice. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.
Priprava sredstva za uporabo:
Rezervoar škropilnice napolnimo do polovice potrebnega volumna z vodo, dodamo odmerjeno 
količino sredstva, embalažo dobro izperemo in ne zavržemo! Med mešanjem in dolivanjem vode, 
do potrebnega volumna, lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve mešanja. 
Čiščenje škropilnice:
Škropilnico in uporabljeno posodo takoj po uporabi operemo z veliko vode, še bolje z dodatkom 
sredstva za pranje, na koncu izperemo s čisto vodo.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

SKLADIŠČENJE
Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, 
zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah od –10°C do 20 °C, nedostopno 
otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil. 

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

Perfekthion®

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 vseh okoliščin, 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.



Perfekthion®

1 L

Perfekthion®

Vsebuje: Dimetoat,  400 g/L  (37,2 % w/w), CAS št.: 60-51-5

Koncentrat za emulzijo (EC)

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Zdravju
škodljivo pri zaužitju. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice in zaščitno masko za obraz/oči. PRI STIKU S 
KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. 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. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE ali zdravnika. Prestreči razlito tekočino. Ob požaru: za gašenje uporabiti 
razpršeni vodni curek, gasilni prah, peno ali CO2. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem 
zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
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. Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Imetnik registracije: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemčija
Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si

Vsebina:   1 L

Pozor

Odločba št. 327-02-209/2004/33, ki jo je izdalo na dan 13.09.2012 MKO, FURS, z vsemi 
spremembami. 
Skladiščenje: Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem 
prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah od –10°C do 20 °C, 
nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil. Sredstvo se sme 
prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Rok uporabe: 2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. 
Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži. 
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca. Prazne embalaže ne 
uporabljajte ponovno!
Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med 
cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Med tretiranjem in 4 dni po tretiranju odstraniti ali 
pokriti čebelje panje. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred 
cvetenjem.
Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno upoštevati netretirani varnostni pas 
15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega 
voda 2. reda (razen oljk). Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran 
varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju oljk.
UPORABNIK JE DOLŽAN PREBRATI UKREPE ZA VAROVANJE OKOLJA IN PRVO POMOČ 
PRI ZASTRUPITVI V NAVODILIH ZA UPORABO!

® = zaščitni znak podjetja BASF 81102115SI1115-Slovenia

Insekticid
Koncentrat za emulzijo (EC)
Perfekthion® je sistemični in dotikalni insekticid širokega spektra 
delovanja, ki se uporablja za zatiranje škodljivih žuželk na: ozimni 
in jari pšenici, rži, tritikali, sladkorni in krmni pesi, čebuli, česnu, 
šalotki, korenju, glavnatem zelju, paradižniku, jajčevecu ter 
okrasnih rastlinah. 
Sredstvo Perfekthion® se lahko uporablja za zatiranje določenih 
škodljivih žuželk na: česnu, šalotki, špargljih, pastinaku in 
peteršilju za pridelavo korena ter na oljkah kot manjše uporabe, 
pri katerih ni bila preverjena učinkovitost in fitotoksičnost sredstva 
Perfekthion®, zato uporabnik prevzema vso odgovornost v zvezi 
z uporabo sredstva Perfekthion® na zgoraj omenjenih gojenih 
rastlinah.
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Sredstvo je nevarno 
za čebele


