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Opus® 1
Vsebuje: epoksikonazol 84 g/L (8,2 % w/w), CAS št.: 133855-98-8 in 
fenpropimorf 250 g/L (24,5 % w/w), CAS št.: 67564-91-4
Suspenzoemulzija (SE) 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Sum povzročitve raka. Lahko škoduje nerojenemu 
otroku. Sum škodljivosti za plodnost. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo.
Nositi zaščitne/a rokavice/oblačila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem 
prostoru. Ne vdihavati meglice/hlapov. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z 
vsemi varnostnimi ukrepi. PRI izpostavljenosti ali prizadetosti: poklicati CENTER 
ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI VDIHAVANJU: Prenesti na svež zrak in pustiti 
počivati v položaju, ki olajša dihanje. Prestreči razlito tekočino. Hraniti zaklenjeno. 
Hraniti zunaj dosega otrok. Odstraniti vsebino/posodo na mestih, ki so namenjena 
zbiranju nevarnega ali specialnega odpada.
Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, ki lahko povzroči alergijski odziv.
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.
S sredstvom se ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. in 2. reda. Kjer ni mogoče zagotoviti 50 m varnostnega pasu, je 
uporaba tega sredstva strogo prepovedana.

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 št. 327-02-188/01/10, ki jo ji je izdalo na dan 06.04.2006 MKGP, FURS z vsemi spremembami.
Skladiščenje: Opus® 1 je potrebno skladiščiti v dobro zaprti embalaži na zračnem in suhem mestu, zaščiteno pred 
svetlobo in viri toplote, v posebnem prostoru, ki je zaklenjen, ločeno od živil in živalske krme, nedostopno otrokom in 
nestrokovnim osebam. Temperatura skladiščenja: - 10 do + 40°C. 
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani 
embalaži.
Datum proizvodnje in št. šarže sta odtisnjena na embalaži.
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca. Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!
Znaki zastrupitve: Znake zastrupitve lahko pričakujemo predvsem pri zaužitju večje količine nerazredčenega 
sredstva kot nespecifično sistemsko toksičnost z okvaro jeter. Sredstvo se lahko absorbira skozi kožo in dihala. Prva 
pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na sveži zrak oziroma v zračen 
prostor. Zagotovimo osnovne življenjske funkcije, pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo pripravka. Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine razpršenih delcev zagotovimo osnovne 
življenjske funkcije in se ravnamo po splošnih ukrepih. Stik s kožo: Odstranimo umazano obleko in obutev, kožo 
dobro umijemo z milom in tekočo vodo. Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči temeljito 
izperemo s čisto vodo. V primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom. Pri zaužitju: Takoj izperemo usta z vodo, 
popijemo 2 do 3 dl vode. Takoj poiščemo zdravniško pomoč. Osebi z zoženo zavestjo ne smemo dati ničesar piti, 
niti ne izzivamo bruhanja. Nujna zdravniška pomoč: Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Pri 
zaužitju damo prisebni osebi piti aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1 : 4. V primeru 
zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni. Nadaljevanje zdravljenja: 
Zdravljenje je simptomatično.

Nevarno

SUSPENZOEMULZIJA (SE)
Opus® 1 je preventivni in kurativni 
sistemično  delujoč, kombiniran 
fungicid za zatiranje bolezni v 
pšenici, ječmenu, ovsu, rži, piri in 
tritikali, v odmerku 1 - 1,5 L/ha.
Sredstvo se sme prodajati samo 
ob predložitvi potrdila o pridobitvi 
znanj iz fitomedicine. 

Pred uporabo preberite priloženo 
navodilo!
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NAČIN DELOVANJA
Opus® 1 je sistemično delujoč, kombiniran fungicid za zatiranje bolezni na pšenici, ječmenu, 
rži, ovsu, tritikali in piri. Uporablja se v odmerku 1,0 do 1,5 L/ha.
Fenpropimorf učinkuje sistemično in kurativno na pepelasto plesen in rje. Poleg 
preprečevanja sinteze ergosterola moti tudi druge presnovne procese škodljivih gliv. 
Epoksikonazol-ov mehanizem delovanja je dvojen: preprečuje rast in razvoj parazita, 
hkrati pa vzpodbuja rastlino k samoobrambi, kar mu daje izjemno zanesljivost in 
zelo majhno tveganje za nastanek rezistence. Učinkovanje na parazite je preventivno in 
kutativno/eradikativno. V patogenih glivah blokira sintezo ergosterola, ki je neobhoden 
gradnik celičnih membran. Odlikuje ga hiter sprejem v rastline in enakomerna razporeditev 
z rastlinskimi sokovi po rastlini.

UPORABA
Uporablja se kot preventiven in kurativen sistemičen fungicid za zatiranje:
- žitne pepelovke (Blumeria graminis),
- rje (Puccinia spp.),
- pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola),
- rjavenje pšeničnih plev (Stagonospora nodorum),
- fuzarioz (Fusarium spp.),
- ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis),
- ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in
- lomljivost žitnih bilk (Pseudocercosporella herpotrichoides).
Uporabimo 1,0 do 1,5 L/ha, nižji odmerek pri manjšem napadu bolezni ali pri manj občutljivih 
sortah, višji odmerek pri močnejšem napadu bolezni ali ob, za razvoj bolezni, ugodnem 
vremenu ali pri občutljivih sortah.

OPOZORILA
Tretiramo ob pojavu prvih znakov bolezni, tretiranje ponovimo ob začetku cvetenja pšenice, 
da obvarujemo klas pred napadom bolezni. V ječmenu, rži, ovsu, tritikali in piri zadostuje 
eno tretiranje.
Pri rokovanju s pripravkom je potrebno uporabljati celotno zaščitno obleko, 
rokavice in zaščito za oči/obraz. Rokovanje s pripravkom se odsvetuje nosečnicam 
in doječim materam.

VAROVANJE OKOLJA
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih 
izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Kjer ni mogoče 
zagotoviti 50 m varnostnega pasu, je uporaba tega sredstva strogo prepovedana.

FITOTOKSIČNOST
Sredstvo pri pravilni uporabi ni fitotoksično.

MEŠANJE
Opus® 1 lahko mešamo z večino herbicidov, fungicidov in insekticidov, kot tudi s foliarnimi 
gnojili. Sredstva ne smemo mešati s fungicidi, ki vsebujejo baker ali kositer.

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO
Rezervoar škropilnice napolnimo do polovice potrebne količine z vodo, dodamo odmerjeno 
količino sredstva, embalažo dobro izperemo in ne zavržemo! Med mešanjem in dolivanjem 
vode lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve mešanja.
Ne uporabljamo trde vode. Pripravljeno sredstvo takoj uporabimo. Ostanke pripravljenega 
škropiva razredčimo v razmerju 1:10 in ga tretiramo po že tretirani površini. Neporabljeno 
sredstvo shranimo po priporočenih navodilih.

Čiščenje škropilnice
Škropilnico po uporabi sredstva operemo ob dodajanju sredstva za pranje, na koncu 
izperemo s čisto vodo.

Preprečevanje nastajanja ostankov
Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, 
izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno nastale ostanke 
škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in poškropimo po škropljeni površini.

Tretiranje
Škropilnice redno testiramo, kot to določa zakon. Pred začetkom tretiranja škropilnico 
umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo redno mešamo. Še 
posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.
Priporočena poraba vode: 200-400 L/ha (2-4 ml na 100 m2).

KARENCA
35 dni pšenica, ječmen, rž, oves, tritikala in pira.

UKREPI ZA ZAŠČITO UPORABNIKA
Pri delu s pripravkom pazimo, da ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne smemo vdihavati 
škropilne megle. Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Pri delu nosimo ustrezno zaščitno 
obleko, pokrivalo za glavo, ščitnik za obraz (očala), gumijaste škornje in nepremočljive 
rokavice.
Med delom ne smemo, jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali sumu na zastrupitev 
prekinemo z delom in ukrepamo po navodilih prve pomoči. Po delu se moramo temeljito 
umiti (stuširati) in preobleci. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva. Prav 
tako s čisto vodo izperemo škropilnico.

ZNAKI ZASTRUPITVE
Znake zastrupitve lahko pričakujemo predvsem pri zaužitju večje količine nerazredčenega 
sredstva kot nespecifično sistemsko toksičnost z okvaro jeter.
Sredstvo se lahko absorbira skozi kožo in dihala.

PRVA POMOČ 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na sveži zrak 
oziroma v zračen prostor. Zagotovimo osnovne življenjske funkcije, pokličemo zdravnika in 
mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.
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Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine razpršenih delcev zagotovimo osnovne 
življenjske funkcije in se ravnamo po splošnih ukrepih.
Stik s kožo: Odstranimo umazano obleko in obutev, kožo dobro umijemo z milom in tekočo 
vodo.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči temeljito izperemo s čisto 
vodo. V primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom.
Pri zaužitju: Takoj izperemo usta z vodo, popijemo 2 do 3 dl vode. Takoj poiščemo 
zdravniško pomoč. Osebi z zoženo zavestjo ne smemo dati ničesar piti, niti ne izzivamo 
bruhanja.

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ
Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju damo prisebni osebi piti 
aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1 : 4. V primeru zaužitja 
večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni.

NADALJEVANJE ZDRAVLJENJA
Zdravljenje je simptomatično.

NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA FFS V OKOLJE
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 adsorpcijskim sredstvom (pesek, 

žaganje, zemlja) in zberemo v ustrezno in posebej označeno posodo. V primeru, 
da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik 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, 
na tel. št. 112. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. V 
primeru razlitja moramo preprečiti vžig (ugasnemo motor, ne kadimo) in širjenje sredstva 
po okolici s posipanjem absorpcijskega sredstva. Preprečiti moramo onesnaženje voda, 
pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

c) V primeru požara gasimo s peno, prahom, ogljikovim dioksidom ali razpršeno  
vodo. Gasimo z zaščitno masko.

IZPIRANJE EMBALAŽE, RAVNANJE Z ODPADKI FFS IN ODPADNO 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 z Uredbo o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako 
očiščeno embalažo brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže 
oziroma 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.

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.

Opus® 1



® = zaščitni znak podjetja BASF  81108191SI1066-Slovenia

Opus® 1
Vsebuje: epoksikonazol 84 g/L (8,2 % w/w), CAS št.: 133855-98-8 in 
fenpropimorf 250 g/L (24,5 % w/w), CAS št.: 67564-91-4
Suspenzoemulzija (SE) 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Sum povzročitve raka. Lahko škoduje nerojenemu 
otroku. Sum škodljivosti za plodnost. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo.
Nositi zaščitne/a rokavice/oblačila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem 
prostoru. Ne vdihavati meglice/hlapov. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z 
vsemi varnostnimi ukrepi. PRI izpostavljenosti ali prizadetosti: poklicati CENTER 
ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI VDIHAVANJU: Prenesti na svež zrak in pustiti 
počivati v položaju, ki olajša dihanje. Prestreči razlito tekočino. Hraniti zaklenjeno. 
Hraniti zunaj dosega otrok. Odstraniti vsebino/posodo na mestih, ki so namenjena 
zbiranju nevarnega ali specialnega odpada.
Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, ki lahko povzroči alergijski odziv.
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.
S sredstvom se ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. in 2. reda. Kjer ni mogoče zagotoviti 50 m varnostnega pasu, je 
uporaba tega sredstva strogo prepovedana.

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 št. 327-02-188/01/10, ki jo ji je izdalo na dan 06.04.2006 MKGP, FURS z vsemi spremembami.
Skladiščenje: Opus® 1 je potrebno skladiščiti v dobro zaprti embalaži na zračnem in suhem mestu, zaščiteno pred 
svetlobo in viri toplote, v posebnem prostoru, ki je zaklenjen, ločeno od živil in živalske krme, nedostopno otrokom in 
nestrokovnim osebam. Temperatura skladiščenja: - 10 do + 40°C. 
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani 
embalaži.
Datum proizvodnje in št. šarže sta odtisnjena na embalaži.
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca. Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!
Znaki zastrupitve: Znake zastrupitve lahko pričakujemo predvsem pri zaužitju večje količine nerazredčenega 
sredstva kot nespecifično sistemsko toksičnost z okvaro jeter. Sredstvo se lahko absorbira skozi kožo in dihala. Prva 
pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na sveži zrak oziroma v zračen 
prostor. Zagotovimo osnovne življenjske funkcije, pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo pripravka. Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine razpršenih delcev zagotovimo osnovne 
življenjske funkcije in se ravnamo po splošnih ukrepih. Stik s kožo: Odstranimo umazano obleko in obutev, kožo 
dobro umijemo z milom in tekočo vodo. Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči temeljito 
izperemo s čisto vodo. V primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom. Pri zaužitju: Takoj izperemo usta z vodo, 
popijemo 2 do 3 dl vode. Takoj poiščemo zdravniško pomoč. Osebi z zoženo zavestjo ne smemo dati ničesar piti, 
niti ne izzivamo bruhanja. Nujna zdravniška pomoč: Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Pri 
zaužitju damo prisebni osebi piti aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1 : 4. V primeru 
zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni. Nadaljevanje zdravljenja: 
Zdravljenje je simptomatično.

Nevarno

SUSPENZOEMULZIJA (SE)
Opus® 1 je preventivni in kurativni 
sistemično  delujoč, kombiniran 
fungicid za zatiranje bolezni v 
pšenici, ječmenu, ovsu, rži, piri in 
tritikali, v odmerku 1 - 1,5 L/ha.
Sredstvo se sme prodajati samo 
ob predložitvi potrdila o pridobitvi 
znanj iz fitomedicine. 

Pred uporabo preberite priloženo 
navodilo!

1 L

Opus® 1

4 0 4 1 8 8 5 0 2 3 1 5 5


