
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo ANGELUS je talni herbicid z rezidualnim učinkom. Vsebuje 
aktivno snov klomazon, ki pripada skupini izoksazolidinoni (skupina F4/13 po HRAC/WSSA 
klasifikaciji). Aktivna snov klomazon inhibira biosintezo prekurzorjev klorofila in karotenoidov, 
kar vodi do razbarvanja zelenih delov plevela; v rastlino prodre skozi korenine, občutljivi pleveli 
sicer vzniknejo vendar zaradi pomanjkanja fotosintetskih pigmentov kmalu po vzniku tudi 
propadejo. 

 

NAVODILO ZA UPORABO:  

Sredstvo ANGELUS se uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v: 

 oljni ogrščici v odmerku 0,33 L/ha, ob porabi vode 200 – 400 L/ha, takoj po setvi in 

pred vznikom posevka, v razvojni fazi vznika koreninice iz semena (BBCH 00-05). 

 krompirju v odmerku 0,25 L/ha, ob porabi vode 200 – 400 L/ha, takoj po setvi in pred 

vznikom posevka, v razvojni fazi začetka tvorbe stebla (BBCH 00-07). 

Za doseganje optimalnega delovanja sredstva se priporoča uporabo v času takoj po setvi in 

pred vznikom plevela. Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal. Do slabšega 

delovanja sredstva lahko pride v primeru tretiranja na zelo suhih tleh ali če tretiranju sledi daljše 

sušno obdobje. Ne priporoča se uporaba sredstva v tleh, ki vsebujejo več kot 10 % organske 

snovi. 

 

SPEKTER DELOVANJA: 

V oljni ogrščici sredstvo: 

- zatira naslednje plevele: plezajočo lakoto (Galium aparine), škrlatnordečo mrtvo koprivo 

(Lamium purpureum), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), navadno zvezdico (Stellaria 

media) in njivski mošnjak (Thlaspi arvense); 

-  zmanjšuje številčnost populacije jetičnikov (Veronica spp.); 

- omejeno deluje tudi zoper žabji koprc (Descurainia sophia). 

V krompirju sredstvo: 

- zatira naslednje plevele: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris) in navadno zvezdico 

(Stellaria media); 

- zmanjuje številčnost populacije plezajoče lakote (Galium aparine); 

- omejeno deluje tudi zoper belo metliko (Chenopodium album), navadno rosnico (Fumaria 

officinalis), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum) in navadni slakovec (Polygonum 

convolvulus).  

Opozorilo: V primerih, kadar gre za omejeno delovanje, pričakovana učinkovitost ne presega 

75%!  

OPOZORILA:  

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi.  

Rastline, ki so v času tretiranja s herbicidom ANGELUS v fazi vznika, se lahko močno 

poškodujejo. 

Tretiranje je dovoljeno samo ob mirnem vremenu ali rahlem vetru. Tretiranje se izvaja v smeri 

pihanja vetra in stran od ljudi. 

Ne priporoča se uporaba sredstva, ko so temperature zraka nad 30 °C. 

Med tretiranjem je treba zagotoviti enakomerno porazdelitev škropilne brozge na rastline. 

Ne priporoča se uporaba sredstva na peščenih ali zelo lahkih tleh in na poplavnih območjih. 

Potrebno je preprečiti zanašanje sredstva na sosednje neciljne rastline, gojene rastline ali 

površine namenjene za setev. 



Posebne klimatske razmere, kot so visoke temperature zraka in prekomerna vlaga v tleh, lahko 

vodijo do izhlapevanja nanešenega sredstva, zato lahko na sosednjih površinah pride do 

poškodb na gojenih rastlinah. 

V času tretiranja s sredstvom ANGELUS mora biti posejano seme oljne ogrščice prekrito z 

najmanj 2 cm prsti.  

Po skladiščenju v hladnem prostoru je potrebno  sredstvo v embalaži pred uporabo dobro 

pretresti. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Tveganje, da bi pleveli razvili rezistenco na herbicide, ki 

vsebujejo aktivno snov klomazon, je majhno, čeprav se sredstvo ANGELUS uporablja brez 

vsakršnih omejitev. Pri uporabi herbicidov na osnovi aktivne snovi klomazon je kljub tem 

potrebno upoštevati splošna načela antirezistentne strategije. Priporoča se izmenično uporaba 

herbicidov z različnimi načini delovanja.  

KOLOBAR: Po jesenskem ali po spomladanskem tretiranju s sredstvom ANGELUS se lahko 

v kolobar vključi naslednje gojene rastline: žita, oljno ogrščico, fižol, krmni grah, krompir, 

koruzo, repo, lan in sladkorno peso. Pred setvijo ali sajenjem naslednje gojene rastline je tla 

potrebno obdelati do globine najmanj 15 cm. 

NADOMESTNE GOJENE RASTLINE V PRIMERU PROPADA POSEVKA: 

Jesenski čas tretiranja: V primeru izpada pridelka jeseni se lahko na isti površini kot 

nadomestni posevek seje ozimna žita. Pred setvijo ozimnih žit je potrebno počakati najmanj 6 

tednov od zadnjega tretiranja. V primeru izpada pridelka pa se lahko spomladi na isti površini 

kot nadomestno gojeno rastlino seje: jara žita, krmni grah, fižol, koruzo, repo, čebulo, korenje, 

krompir ali lan. Pred spomladansko setvijo žit, koruze, repe, čebule, korenja ali lanu se 

priporoča, da preteče čas vsaj 7 mesecev od zadnjega tretiranja. Krmni grah, fižol ali krompir 

se lahko seje/sadi, ko preteče vsaj 6 tednov od zadnjega tretiranja. Pred setvijo ali sajenjem 

vseh navedenih nadomestnih gojenih rastlin se mora tla obdelati vsaj 25 cm globoko. 

Spomladanski čas tretiranja: Spomladi, ko preteče vsaj 6 mesecev od zadnjega tretiranja, se 

lahko seje in sadi nadomestne gojene rastline, kot so: krmni grah, krompir, fižol, korenje, repa, 

sladkorna pesa, čebula ali lan. Pred setvijo koruze in fižola se priporoča, da preteče vsaj 9 

mesecev od zadnjega tretiranja. Pred setvijo ali sajenjem katerekoli od  navedenih 

nadomestnih gojenih rastlin se mora tla obdelati vsaj 25 cm globoko. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanem času (pred vznikom posevka), 

lahko na gojenih rastlinah povzroči prehodne znake fitotoksičnosti.   

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 

MEŠANJE: Glede mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je pred uporabo sredstva 

treba posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom v Sloveniji. 

 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 

pridelkih  za aktivno snov klomazon so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 

oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo ANGELUS se razvrsti kot: 

           Draženje kože 2, H315 

           Draženje oči 2, H319 

           Nevarno za vodno okolje, kronično 1, H410 



 

Sredstvo ANGELUS se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

 GHS07  GHS09   
 
 Opozorilne besede:         Pozor 

Stavki o nevarnosti:   

H315 

H319 

H410 

       Povzroča draženje kože. 

       Povzroča hudo draženje oči. 

       Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

   

Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

  

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

navodili za uporabo. 

           EUH208          Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski 

odziv.  

 
 Previdnostni stavki - splošno: / 

 Previdnostni stavki - preprečevanje: 

 P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito 

za obraz. 

 Previdnostni stavki - odziv: 

 P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode in mila. 

 P332+P313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 

 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 - 

shranjevanje: /  

Previdnostni 

stavki - 

odstranjevanje: 

P501 

 

 

 

 

 

 

 

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov. 

 

 Dodatni stavki: 

SP1   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 je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 

navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 

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 mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin. 

 



 

OPOZORILA ZA VAROVANJE OKOLJA: Pri rokovanju s sredstvom 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 netretirani 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 mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi 
rokavi, nogavice), zaprte čevlje, zaščitne rokavice,  ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča 
zaščitna očala.  
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in med tretiranjem z ročno/oprtno 
škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi 
rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec po preteku delovne karence uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.  

DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna 

brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma 

v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji 

osnovne življenjske funkcije in 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 

potrebno delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s čisto 

mlačno vodo. V primeru draženja oči 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 daje piti ničesar, niti se mu ne izziva bruhanja. Če 

je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 

Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 

ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 

farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 

za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 

simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 

zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).   

 


