
2. UPORABA  
 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo CALLAM vsebuje aktivni snovi dikamba in tritosulfuron. Aktivna 
snov dikamba je sistemični herbicid, ki deluje kot rastlinski rastni regulator in v rastlino vstopi preko 
listov, delno tudi preko korenin. Aktivna snov tritosulfuron je prav tako sistemik, ki preprečuje 
nastanek encima acetolaktat sintetaza in v rastline vstopa preko listov. 
 
NAČIN UPORABE: Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega 
plevela v koruzi  po vzniku, v odmerku 300 g/ha, v fenološki fazi od treh do šestih razvitih listov 
(BBCH 13-16). 
 
Za boljše delovanje se sredstvu doda močilo DASH HC v odmerku 0,8-1,0 L/ha. V primeru uporabe 
drugih močil je odmerek močila je potrebno prilagoditi predvidenemu odmerku močila. 
Priporočena uporaba vode je 200-300 L/ha. 
 
Sredstvo se uporablja za zatiranje: golega ščira (Amaranthus blitoides), navadnega ščira (Amaranthus 
retroflexus), bele metlike (Chenopodium album), navadnega kristavca (Datura stramonium), 
navadnega osleza (Hibiscus trionum), njivske gorjušice (Sinapis arvensis) in bodiča (Xantium sp.). 
Opisan spekter delovanja na plevele se nanaša na uporabo sredstva CALLAM v odmerku  300 g/ha in 
dodatku močila DASH HC. Brez dodanega močila DASH HC so pričakovane učinkovitosti lahko 
znatno nižje. 
 
OPOZORILA:  
Sredstva ni dovoljeno uporabljati v sladki koruzi.  
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.  
Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice.  
Sredstva se ne sme nanašati na oslabele rastline. Da bi preprečili poškodbe na neciljnih rastlinah je 
treba preprečiti vsakršno zanašanje na sosednje površine. Uporaba sredstva v razmerah, ko so rastline 
pod stresom zaradi zmrzali, suše, previsoke vlage, bolezni in škodljivcev, pomanjkanja hranil oziroma 
ostalih dejavnikov, lahko zmanjša vitalnost posevka koruze ali oslabi njeno rast. Načeloma so ti učinki 
prehodnega značaja in ne vplivajo na pridelek.   
Uporaba sredstva na izredno lahkih peščenih tleh povečuje tveganje za poškodbe posevka zaradi prej 
navedenih stresnih dejavnikov. 
Sredstva se ne sme uporabiti na mokrih rastlinah (dež ali rosa) ali če se pričakuje padavine v roku treh 
ur po tretiranju.  
 
UPORABA V PRIMERU PROPADA POSEVKA IN KOLOBAR: 
V primeru propada posevka koruze, ki je predhodno tretiran s sredstvom CALLAM, se sme na isto 
površino brez čakanja in po predhodni obdelavi tal sejati koruzo. 
Štiri tedne po tretiranju in globoki obdelavi tal se sme na isto površino sejati žita.  
Dva meseca po tretiranju in globoki obdelavi tal (15 cm) se sme na isto površino sejati repo, sojo, 
oljno ogrščico in grah. 
Brez negativnih posledic se lahko naslednjo sezono na isto površino seje peso, sojo, oljno ogrščico in 
grah.  
 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA:  
Sredstvo vsebuje aktivni snovi tritosulfuron in dikamba. Aktivna snov tritosulfuron je inhibitor 
encima acetolaktat sintaze (ALS), ki zaustavi rast in razvoj celic. Aktivna snov dikamba pripada 
skupini sintetičnih avksinov ter deluje tako, da zavira delovanje encima acetolaktat sintetaza, v rastlini 
povzroči anomalije v celični delitvi in posledično v rasti celice. V končni fazi rastline propadejo zaradi 
neusklajene rasti. V praksi obstaja možnost nastanka odpornosti na herbicide z omenjenima načinoma 
delovanja če se jih uporablja več let zapored na isti površini. Pojavu rezistence se lahko izognemo, z 
menjavanjem ali mešanjem komplementarnih pripravkov, ki imajo različne načine delovanja in ob 
upoštevanju kolobarja. Na istem zemljišču je zato herbicide iz skupine ALS inhibitorjev dovoljeno 



uporabljati le enkrat v letu. V primeru mešanja herbicidov, se kot partner uporabi herbicid z drugačnim 
načinom delovanja.  
FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi v gojenih rastlinah, v katerih je sredstvo registrirano, ne 
povzroča fitotoksičnosti.  
KARENCA: Karenca za koruzo je zagotovljena s časom uporabe. 
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z drugimi registriranimi herbicidi kot je npr. Frontier X2 in 
močilo DASH HC. Za dodatna pojasnila glede mešanja se je treba posvetovati z zastopnikom. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivni snovi dikamba in tritosulfuron so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CALLAM se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS07   GHS09  
 
 Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H319 Povzroča hudo draženje oči.  
H410 
Kategorija: 
Draženje oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

EUH208 Vsebuje tritosulfuron. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 
Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P264 
P280 

Po uporabi temeljito umiti roke. 
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P305+P351+P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite  
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P337+P313   Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

 P391    Prestreči razlito tekočino. 
 Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP 1   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 oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na 
etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma 
zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov 
Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te 
odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: 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. reda in 5 m tlorisne 
širine od meje brega voda 2. reda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora 
delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in  zaščito za oči/obraz.  Pri stiku 
s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majico z 
dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro 
prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino, ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Takoj se poišče zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s čisto vodo. 
Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 
izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se 
zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan.  
 


