
Super Blisk  
        
Močilo. Univerzalni, večnamenski dodatek fitofarmacevtskim sredstvom. Formulacija: mikroemulzija (ME). 
 
Namen uporabe: 

- aktivator  dvig učinkovitosti aktivnih snovi 
- penetrator  pospešen prehod sistemično delujočih sestavin 
- močilo  izboljšanje omočenosti listne površine  
- razpršilec  zmanjšanje površinske napetosti in izboljšanje pokritosti listja 
- lepilo   zmanjševanje odtekanja in spiranja z listja 
- antipenilec  preprečevanje penjenja 

 
Navodila za uporabo in odmerki: 
Pred uporabo dobro pretresite! V polovico za tretiranje potrebne vode dodati odmerek Super Blisk in dobro 
premešati. Med mešanjem dodati fitofarmacevtsko sredstvo in vodo doliti do polnega volumna. Škropilno 
brozgo do porabe mešati. 
 

mešanje z odmerek  

herbicidi 
 

- v EC in ME formulaciji: 40 ml/100 L vode (min 100 ml/ha) 
- glifosat in sulfonil sečninski: 120 ml/100 L vode (min 300 ml/ha) 
- drugi: 80 ml/100 L vode (min 200 ml/ha) 

insekticidi 
 

- v EC in ME formulaciji: 40 ml/100 L vode (min 100 ml/ha) 
- drugi tipi formulacij: 80 ml/100 L vode (min 200 ml/ha) 

fungicidi 
 

- sistemični: 40 ml/100 L vode (min 100 ml/ha) 
- kontaktni: 80 ml/100 L vode (min 200 ml/ha) 

V primeru dodajanja več različnih fitofarmacevtskih sredstev uporabiti višjega od predvidenih odmerkov. 
 
Karenca: je takšna kot je določena pri vsakem posameznem sredstvu za varstvo rastlin. 
Opozorila: 
Pri tretiranju upoštevati omejitve, ki veljajo za uporabljeno fitofarmacevtsko sredstvo.  
Ne dodajati sredstvom, ki lahko povzročijo fitotoksičnost. 
Pri mešanju upoštevati navodila fitofarmacevtskega sredstva, ki se mu pripravek dodaja.  
Ne dodajati drugih sredstev za boljše oprijemanje (npr. oljnih ali drugih dodatkov).  
 

Vsebina: 0,25 L, 1 L    

 
Navodila za shranjevanje: 
Hranite na hladnem in dobro prezračevanem prostoru, ločeno od hrane, pijače in krmil ter izven dosega otrok 
in živali. Ob pravilnem skladiščenju je rok uporabe 5 let od datuma proizvodnje. 
 
Opozorila: 
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. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti 
vsebino/posodo kot industrijski odpadek. 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/neciljnih 
rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas 5m do nekmetijske površine/vodne 
površine. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne 
piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Nositi osebno varovalno opremo; glej poglavje 8. Upoštevati 
navodila za uporabo pesticidov, ki se uporabljajo skupaj z izdelkom. Upoštevati navodila za uporabo 
pesticidov, ki se uporabljajo skupaj z izdelkom.  
 
Dodatne informacije: 



Sredstvo se sme prodajati brez predložitve potrdila o znanju iz fitomedicine.  
 
Dobavitelj: OGET Innovations GmbH, Europapark 1, A-8412 Allerheilingen, Avstrija 

Zastopnik: Metrob d.o.o., Začret 20 a, 3202 Ljubečna, Slovenija. Tel: 03 7806 330, www.metrob.si. 
 


