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FASTAC® 100 EC
Sestava: 100 g/L (10,9 % w/w) alfa-cipermetrin, CAS št.: 67375-30-8
Koncentrat za emulzijo (EC)
Fastac® 100 EC je dotikalni in želodčni insekticid. Zatira ličinke in odrasle oblike škodljivcev. Uporablja se za 
zatiranje škodljivcev na  pšenici, ječmenu, oljni ogrščici, kapusnicah (zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju, ohrovtu), 
grahu in fižolu.
Vnetljiva tekočina in hlapi. Strupeno pri zaužitju. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča 
draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Lahko povzroči zaspanost ali 
omotico. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko škoduje organom (periferni živčni sistem) pri dolgotrajni 
ali ponavljajoči izpostavljenosti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Lahko povzroči 
preobčutljivost. Vsebuje ALFA-CIPERMETRIN. 
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice in zaščitno masko za obraz/
oči. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj 
minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): 
Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti v tesno zaprti posodi. 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 in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512,
www.agro.basf.si

Vsebina: 1 L ℮
Odločba o registraciji: MKGP, FURS, št.: 327-02-523/2005/13, dne 20.04.2010, 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 0 °C do 30 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno 
od živil in krmil. Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca. Prazne embalaže ne uporabljajte 
ponovno. Rok uporabe: 3 leta pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.  Št. šarže 
in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Pred uporabo 
preberite priloženo navodilo! Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati 
rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel.
Znaki zastrupitve: Pri stiku s kožo oz. sluznicami povzroči preobčutljivostno reakcijo, parestezije (občutek zbadanja, 
pečenja, srbenja, ščemenja in odrevenelosti) ter draži oči, sluznico dihal in sluznico GIT (slabost, salivacija, 
bruhanje, driska). Pri zaužitju lahko povzroči slinjenje, grob tremor, krče, omotico, pljučni edem, pri aspiraciji pa 
toksični pnevmonitis. Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo čimprej umaknemo iz kontaminiranega območja 
na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, jo zavarujemo pred mrazom in vročino ter ji zagotovimo osnovne 
življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
Stik s kožo (ali lasmi): Odstranimo/slečemo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z obilo vode in 
mila. Uporabimo sterilni povoj. Če je potrebno, obiščemo dermatologa. Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpremo 
očesni veki in oči 15 minut temeljito spiramo s tekočo vodo. Odstranimo kontaktne leče, če jih imamo in če to lahko 
storimo brez težav. Če draženje ne mine, se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom. Pri zaužitju: Usta temeljito 
izperemo z vodo, bruhanja ne izzivamo! Ponesrečeni naj popije 2-3 dl vode. Osebi z moteno zavestjo ne smemo 
dati ničesar piti, niti ne smemo izzivati bruhanja. Pokličemo zdravnika. Pri vdihavanju: Ravnamo v skladu s splošnimi 
ukrepi. Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč. Takoj inhalirati kortikosteroid v razpršilu. Zdravniška pomoč: 
Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja izperemo želodec in damo aktivno oglje. 
Pazimo, da ne pride do aspiracije. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega antidota ni.

Sredstvo je nevarno za čebele
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Fastac® 100 EC je insekticid, ki deluje na škodljivce kot  
dotikalni in želodčni insekticid. Zatira ličinke in odrasle 
oblike škodljivcev. Uporablja se za zatiranje škodljivcev na 
pšenici, ječmenu, oljni ogrščici, kapusnicah (zelju, brstičnem 
ohrovtu, brokoliju, ohrovtu), grahu in fižolu.

Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati varnostni pas 
20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 
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DELOVANJE
Fastac® 100 EC je dotikalni in želodčni insekticid za zatiranje ličink in odraslih oblik 
žuželk. Ima dobro začetno in dolgo rezidualno delovanje. Padavine ga ne izperejo, v 
vodi ni topen. Voščenih listnih prevlek se dobro oprime.
UPORABA 
Fastac® 100 EC se uporablja:
- v pšenici in ječmenu za zatiranje uši (Sitobion avenae, Metopolophium 

dirhodum) in uši prenašalk BYDV virusa (Barley yellow dwarf virus), ki povzroča 
rumeno pritlikavost ječmena, v odmerku 0,125 L/ha (1,25 ml na 100 m2) ter za zatiranje 
ličink žitnega strgača (Oulema spp.) v odmerku 0,12 L/ha (1,2 ml na 100 m2), ko je 
presežen prag škodljivosti;

- v oljni ogrščici za zatiranje repnega bolhača (Psylliodes chrysocephala), 
kljunotaja (Ceutorhynchus picitarsis), luskovega kljunotaja (Ceutorhynchus 
assimilis), kapusove luskove hržice (Dasineura brassicae) in repičarja 
(Meligethes aeneus) v odmerku 0,1 L/ha (1,0 ml na 100 m2);

- v kapusnicah (zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju, ohrovtu) za zatiranje 
kapusovega bolhača (Phyllotreta sp.) v odmerku 0,075 L/ha (0,75 ml na 100 m2); 
za zatiranje kapusovega belina (Pieris brassicae), repnega belina (Pieris rapae) 
in kapusovega molja (Plutella xylostella) v odmerku 0,1 L/ha (1,0 ml na 100 m2);

- v grahu za zatiranje grahovega obrobkarja (Sitona lineatus) in listnih uši 
(Aphididae), v odmerku 0,125 L/ha (1,25 ml na 100 m2) ter za zatiranje grahovega 
zavijača (Cydia nigricana), v odmerku 0,1 L/ha (1,0 ml na 100 m2);

- v fižolu za zatiranje grahovega obrobkarja (Sitona lineatus), listnih uši (Aphididae) 
in drugih škodljivcev v odmerku 0,125 L/ha (1,25 ml na 100 m2).

OPOZORILA
Sredstvo je nevarno za čebele. S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dvakrat 
v eni rastni dobi. Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o 
karenci. Ne priporočamo tretiranja pri temperaturah nad 25 °C. 

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov 
tako, da se upošteva 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.

FITOTOKSIČNOST
Fastac® 100 EC, uporabljen v priporočenih odmerkih in na opisan način, ni fitotoksičen 
za rastline in ne zmanjšuje tehnološke vrednosti tretiranih rastlin in proizvodov.

MEŠANJE
Fastac® 100 EC ne smemo mešati z bordojsko brozgo in sredstvi alkalne pH reakcije.

KARENCA
7 dni za fižol, 14 dni za zelje, brstični ohrovt, brokoli, ohrovt in grah, 21 dni za pšenico 
in ječmen, 49 dni za oljno ogrščico.

NEVARNE LASTNOSTI
Vnetljiva tekočina in hlapi. Strupeno pri zaužitju. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je 
lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. 

Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Lahko povzroči 
draženje dihalnih poti. Lahko škoduje organom (periferni živčni sistem) pri dolgotrajni ali 
ponavljajoči izpostavljenosti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
ZNAKI ZASTRUPITVE IN PRVA POMOČ
Znaki zastrupitve: Pri stiku s kožo oz. sluznicami povzroči preobčutljivostno reakcijo, 
parestezije (občutek zbadanja, pečenja, srbenja, ščemenja in odrevenelosti) ter draži 
oči, sluznico dihal in sluznico GIT (slabost, salivacija, bruhanje, driska). Pri zaužitju lahko 
povzroči slinjenje, grob tremor, krče, omotico, pljučni edem, pri aspiraciji pa toksični 
pnevmonitis. 
Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo čimprej umaknemo iz kontaminiranega 
območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, jo zavarujemo pred mrazom in 
vročino, ter ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in pokažemo 
originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
Stik s kožo (ali lasmi): Odstranimo/slečemo kontaminirano obleko in obutev, kožo 
temeljito umijemo z obilo vode in mila. Uporabimo sterilni povoj. Če je potrebno, obiščemo 
dermatologa. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči 15 minut temeljito spiramo 
s tekočo vodo. Odstranimo kontaktne leče, če jih imamo in če to lahko storimo brez težav. 
Če draženje ne mine, se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta temeljito izperemo z vodo, bruhanja ne izzivamo! Ponesrečeni naj 
popije 2 - 3 dl vode. Osebi z moteno zavestjo ne smemo dati ničesar piti, niti ne smemo 
izzivati bruhanja. Pokličemo zdravnika. 
Pri vdihavanju: Ravnamo v skladu s splošnimi ukrepi. Mirovanje, svež zrak, zdravniška 
pomoč. Takoj inhalirati kortikosteroid v razpršilu. 
Zdravniška pomoč: Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. V primeru 
zaužitja izperemo želodec in damo aktivno oglje. Pazimo, da ne pride do aspiracije.

NADALJEVANJE ZDRAVLJENJA
Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega antidota ni.
UKREPI V PRIMERU NEZGODE
V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti 
pooblaščene osebe.
a) V zaprtem prostoru sredstvo zberemo, posesamo  v ustrezno posodo. V primeru, 

da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri 
prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju. Onesnažena tla posujemo s sredstvom, 
ki ima veliko moč vpijanja. S prepojenim sredstvom ravnamo podobno kot z 
onesnaženim produktom. Tla na koncu 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 požara gasimo z/s: razpršenim vodnim curkom, peno, ogljikovim dioksidom, 
gasilnim prahom.

c) 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. 
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Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. Preprečiti moramo 
onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

VARSTVO PRI DELU
Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, polnjenju 
rezervoarja in med škropljenjem s traktorsko/nošeno škropilnico ali pršilnikom je 
potrebno nositi primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), rokavice in odporno/
nepremočljivo obutev.
Med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad tlemi, je 
potrebno nositi primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), rokavice in odporno/
nepremočljivo obutev.
Tretiranje z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so nizko nad tlemi, ni 
dovoljeno.
Pri stiku s tretiranimi rastlinami je potrebno nositi zaščitne rokavice.

RAVNANJE Z 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.
Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.
Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

TEHNIKA UPORABE SREDSTVA
Preprečevanje nastajanja ostankov:
Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, 
speremo z vodo in jo dodamo škropivu v rezervoarju! Slučajno nastale ostanke škropiva 
razredčimo v razmerju 1:10 in tretiramo po tretirani površini.
Tretiranje:
Škropilnice in pršilnike redno testiramo!
Pred začetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in 
škropljenjem škropivo stalno mešamo ustrezno tipu škropilnice. Še posebej je mešanje 
potrebno po prekinitvi dela.
Priprava škropiva:
Rezervoar škropilnega agregata napolnimo do potrebne količine z vodo ter med 
mešanjem dodamo odmerjeno količino sredstva. Dopolnimo z vodo do polnega 
volumna.
Čiščenje:
Škropilnico in uporabljeno posodo takoj po uporabi operemo z veliko vode, še bolje 
z dodatkom sredstva za pranje in speremo z vodo. Z ostanki tretiramo po že tretirani 
površini.

SKLADIŠČENJE
Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, 
zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah od 0 °C do 30 °C, nedostopno 
otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil. Prodaja je dovoljena samo v 
originalni embalaži proizvajalca.

ROK UPORABE
3 leta 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 embalaži.

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.
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življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
Stik s kožo (ali lasmi): Odstranimo/slečemo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z obilo vode in 
mila. Uporabimo sterilni povoj. Če je potrebno, obiščemo dermatologa. Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpremo 
očesni veki in oči 15 minut temeljito spiramo s tekočo vodo. Odstranimo kontaktne leče, če jih imamo in če to lahko 
storimo brez težav. Če draženje ne mine, se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom. Pri zaužitju: Usta temeljito 
izperemo z vodo, bruhanja ne izzivamo! Ponesrečeni naj popije 2-3 dl vode. Osebi z moteno zavestjo ne smemo 
dati ničesar piti, niti ne smemo izzivati bruhanja. Pokličemo zdravnika. Pri vdihavanju: Ravnamo v skladu s splošnimi 
ukrepi. Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč. Takoj inhalirati kortikosteroid v razpršilu. Zdravniška pomoč: 
Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja izperemo želodec in damo aktivno oglje. 
Pazimo, da ne pride do aspiracije. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega antidota ni.

Sredstvo je nevarno za čebele
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Fastac® 100 EC

1 L

Fastac® 100 EC je insekticid, ki deluje na škodljivce kot  
dotikalni in želodčni insekticid. Zatira ličinke in odrasle 
oblike škodljivcev. Uporablja se za zatiranje škodljivcev na 
pšenici, ječmenu, oljni ogrščici, kapusnicah (zelju, brstičnem 
ohrovtu, brokoliju, ohrovtu), grahu in fižolu.

Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati varnostni pas 
20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 
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