
BUZZIN®  
 
Vsebuje: 700 g/kg (70 %w/w) metribuzin, CAS št: 21087-64-9 
Močljiva zrnca (WG)  
 
BUZZIN je herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v krompirju.  
 

 
Pozor 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v 
skladu z navodili za uporabo. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov. 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. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati varnostni pas 15 m tlorisne širine do meje brega voda 1. in 10 m 
tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
Proizvajalec in imetnik registracije:Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile 
Parle (West), 400056, Mumbai, Indija, ki ga v EU zastopa Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas 
Business Center, Carril Condomina no 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Španija 
Zastopa in distribuira v RS: METROB d.o.o., Začret 20 a, 3202 Ljubečna, Tel: 03 7806 330, www.metrob.eu 
 
Odločba št.: U34330-49/2013/5 z dne 19.06.2014, ki jo je izdalo UVHVVR z vsemi spremembami. 
 
Vsebina:……. 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o 
pridobitvi znanj iz fitomedicine. 
 
Datum proizvodnje in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.  
Rok uporabe je 2 leti od datuma proizvodnje. 
 
POGOJI SKLADIŠČENJA:  
Sredstvo skladiščimo v zaprti originalni embalaži v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAČIN DELOVANJA: BUZZIN je selektivni herbicid.  
 
UPORABA: Sredstvo BUZZIN se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in 
nekaterih vrst ozkolistnega plevela v krompirju po sajenju in pred vznikom krompirja v odmerku 0,75 kg/ha pri 
porabi vode od 200 do 400 L/ha. 
 
SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo še posebej dobro zatira naslednje plevelne vrste: srakonje (Digitaria sp.), 
navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), enoletno latovko (Poa annua), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium 
purpureum), ogrščico (Brassica napus), belo metliko (Chenopodium album), nedišečo trirobko (Matricaria 
inodora), enoletni golšec (Mercurialis annua), breskovo dresen (Polygonum persicaria), njivski mošnjak (Thlaspi 
arvense), navadni grint (Senecio vulgaris), navadno zvezdico (Stellaria media), perzijski jetičnik (Veronica persica) 
in njivsko vijolico (Viola tricolor). 
Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim zebratom (Galeopsis tetrahit) in laško ljulko (Lolium 
perenne). 
Omejeno deluje tudi na naslednje plevelne vrste: navadni ščir (Amaranthus retroflexus), navadno rosnico 
(Fumaria officinalis), plezajočo lakoto (Galium aparine), navadni slakovec (Polygonum convolvulus) in pasje 
zelišče (Solanum nigrum). 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Treba je preprečiti 
vsakršno zanašanje škropilne brozge izven območja tretiranja. Sredstva se ne sme uporabiti v posevkih 
namenjenih pridelavi semenskega krompirja. V primeru propada posevka krompirja, se lahko na isto površino, 
po predhodnem preoravanju do globine 15 cm, ponovno poseje le koruzo. 
 
KOLOBAR: Pred setvijo drugih gojenih rastlin v kolobarju je prav tako treba preorati tla do globine 15 cm pri 
čemer je potrebno upoštevati naslednje omejitve. Na zemljiščih tretiranih s sredstvom BUZZIN se 6 mesecev ne 
sme gojiti oljne ogrščice, graha in pese, štiri mesece pa detelje in lucerne. Korenje se sme posejati na površino 
tretirano s sredstvom BUZZIN 3 mesece po tretiranju po predhodnem preoravanju tal. 
 
FITOTOKSIČNOST:  
Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in na način kot je navedeno v navodilu za uporabo, za krompir ni 
fitotoksično. Sredstva se ne sme uporabljati, če so rastline v času tretiranja v stresu. Pri uporabi na novejših sortah 
krompirja, se je treba glede morebitne fitotoksičnosti posvetovati z zastopnikom. 
 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.  
 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno.  
 
VAROVANJE OKOLIA:  
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 upoštevati netretiran varnostni pas 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica 
z dolgimi rokavi, dolge hlače). 
 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in se jo zavaruje 
pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu 
pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če se pojavijo 
znaki draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. 



Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpere s čisto vodo. Če znaki draženja ne 
minejo, se je treba posvetovati z zdravnikom. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne 
sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičnega antidota ni. 
Zdravljenje je simptomatično. 
 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: 
Ne pripravljamo večjih količin škropilne brozge, kot je potrebno. Odmerjeno količino sredstva raztopimo v manjši 
količini vode. Odmerjeno količino sredstva med mešanjem vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice 
ustrezne količine napolnjen s cisto vodo. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne 
količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge. 
 
NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA V OKOLJE: 
V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti pooblaščene osebe. 
Nepooblaščenim osebam za delo je potrebno preprečiti dostop do sredstva. V zaprtem prostoru: Poškodovano 
embalažo in razsuto sredstvo zberemo v posebej označeno ustrezno posodo, ki jo dobro zaprto odložimo v zbirnik 
posebnih odpadkov pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Tla in ostale kontaminirane 
predmete po temeljitem čiščenju speremo z vodo. Večje količine odpadne vode zberemo v posode, da 
preprečimo onesnaževanje odvodnih kanalov, stoječih in tekočih voda. V primeru nesreče pri prevozu: 
zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali 
Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje 
posode. Preprečimo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru. V primeru 
požara: Gasimo s CO2, prahom za gašenje, razpršeno vodo in peno. Poškodovano embalažo damo v ustrezno 
označene večje posode. Preprečiti moramo onesnaževanje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v 
zaprtem prostoru. 
 
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 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 z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo 
v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo 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 sredstvo primerno 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 sredstvo, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in 
shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost sredstva, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne 
jamčimo. 
 


