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2. UPORABA: 
  
Sredstvo ACTIVUS 40 WG je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst 
širokolistnega plevela v: 
- v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu in ozimni trtikali v odmerku 4 kg/ha za zatiranje 
enoletnega ozkolistnega plevela kot so: njivni lisičji rep (Alopecurus myosoroides), enoletna 
latovka (Poa annua), navadni srakoperec (Apera spica venti) in drugih, ter enoletnega 
širokolistnega plevela kot so: njivska vijolica (Viola arvensis), jetičnik (Veronica spp.), navadni 
plešec (Capsella bursa-pastoris), plezajoča lakota (Galium aparine), navadna zvezdica (Stellaria 
media) in drugih. Optimalni čas za tretiranje je po vzniku, pa do fenološke faze razraščanja žit 
(BBCH 11-21). Večina širokolistnega plevela naj ne prekorači fazo dveh (2) listov, najboljše 
delovanje pa se doseže, če je plevel v fazi kličnih listov. V ozimnih žitih se  lahko uporablja do 
pojava močnih slan.    
- v koruzi za zrnje in silažo za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela kot so:  metlike 
(Chenopodium spp.),  pasje zelišče (Solanum nigrum) in drugih v odmerku 4 kg/ha. Pripravek ima 
omejeno delovanje tudi zoper enoletno latovko (Poa annua), navadno kostrebo (Echinochloa crus 
galli), ščire (Amaranthus spp.) in dresni (Polygonum spp.).   Delovanje na  kostrebo in dresni je 
boljše, če se sredstvo uporablja pred vznikom.  
Tretiramo se lahko po setvi in pred vznikom ter po vzniku koruze. Uporaba je možna od razvojne 
faze dveh pa najpozneje do štirih  listov koruze. Večina širokolistnega plevela naj ne prekorači fazo 
dveh (2) listov, najboljše delovanje pa se doseže, če je plevel v fazi kličnih listov. Globina setve 
koruze naj bo najmanj 4 cm.  
- v krompirju za zatiranje nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega 
plevela odmerku 5 kg/ha; tretira se po saditvi, vendar pred vznikom krompirja. 
- v čebuli (iz semena in čebulčka) za zatiranje nekaterih vrst enoletnega ozkolistnih in 
širokolistnega plevela v odmerku  5 kg/ha. Tretira se po setvi oziroma sajenju čebulčka.  
Priporočena poraba vode je 200 do 400 L/ha. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili.  
KARENCA: Koruza 45 dni, ozimna pšenica, ozimni ječmen in tritikala 90 dni, za krompir in čebulo 
je zagotovljena s časom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV:  Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za pšenico, ječmen, tritikalo, korozu, krompir in čebulo za aktivno snov pendimetalin so v 
skladu s predpisi o ostankih v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.  
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo AVTIVUS 40 WG se razvršča in označi kot: 
 
Xi   Dražilno.  
N   Okolju nevarno.  
R43  Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R50/53        Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 
S2   Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane pijače in krmil. 
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S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.  
S46        Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali  
                   etiketo. 
S60        Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 
S61        Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec 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. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju krompirja in čebule je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, 
vodnjakov, jezer in vodnih izvirov  tako, da tretiramo 40 m od meje brega voda 1. in 2. reda. Pri 
tretiranju koruze in žit je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih 
izvirov  tako, da tretiramo 30 m od meje brega voda 1. in 2. reda. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo zavaruje 
pred mrazom in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu 
pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.  
V primeru stika s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z 
vodo in milom. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto 
vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
V primeru zaužitja: Usta se izpere z vodo. Prizadeti naj popije  do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. 
Takoj se pokliče zdravnika ter se mu pokaže embalažo ali etiketo. Nezavestni osebi se ne sme dati 
ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja. 
Pri vdihavanju:  Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 
4. PROMET: 
 
EMBALAŽA: Dajanje sredstva v promet je dovoljeno za namene, določene v tej odločbi, v 
originalni embalaži, s predpisano etiketo in navodilom za uporabo.  
MESTO IN NAČIN PRODAJE: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih 
prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec  predložiti potrdilo 
o znanju iz fitomedicine. Proizvajalec oziroma zastopnik na etiketi navede: »Sredstvo se sme 
prodajati samo ob  predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.«. 
OBVEŠČANJE: Nosilec odločbe o registraciji mora najmanj enkrat letno obveščati naslovni 
upravni organ o vseh spremembah in novih spoznanjih, ki izhajajo iz fitofarmacevtskega sredstva. 
VELJAVNOST REGISTRACIJE: Registracija velja do 11.02.2018 pod pogoji, ki so določeni v 
izreku te odločbe in pogoji iz 23. člena ZFfS.   
 
 

 


