
2. UPORABA:  
 
Sredstvo AXIAL ONE se uporablja kot kontaktni, selektivni herbicid za zatiranje enoletnega 
širokolistnega in ozkolistnega plevela v žitih (jara in ozimna pšenica, jari in ozimni ječmen).  
 

Uporaba proti Razvojni stadij 
plevela po BBCH 

Način uporabe Odmerek Št.  
tretiranj 

plezajoča lakota (Galium aparine),  
kamilice (Matricaria spp.),  
nav.plešec (Capsella bursa-pastoris),  
navadna zvezdica (Stellaria media), 
nj. spominčica (Myosotis arvensis), 
poljski mak (Papaver rhoeas), 
njivska gorjušica (Sinapis arvensis), 
njivski mošnjak (Thlapsi arvense), 
samonikla oljna ogrščica  
(Brassica napus) 

od fenološke faze 
plevela, 

ko je prvi listi 
razgrnjen, do začetka 
oblikovanja stranskih 

poganjkov 
 (BBCH od 11 do 20) 

tretiranje po 
vzniku posevka 

1 L/ha  
(10 ml/100 m2) 

1 

nav. srakoperec (Apera spica-venti), 
ljuljke (Lolium spp.), 
gluhi oves (Avena fatua) 

od fenološke faze 
plevela, ko so 

3 listi razgrnjeni, do 
začetka kolenčenja 

(BBCH od 13 do 30) 

tretiranje po 
vzniku posevka 

1 L/ha  
(10 ml/100 m2) 

1 

njivski lisičji rep  
(Alopecurus myosuroides) 

od fenološke faze 
plevela, ko so 

3 listi razgrnjeni, do 
fenofaze, 

ko je zaznavnih 5 
stranskih 

poganjkov (BBCH 
od 13 do 25) 

tretiranje po 
vzniku posevka 

1 L/ha  
(10 ml/100 m2)  

1 

 
ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja po vzniku posevka, ko žita dosežejo fenološko fazo, ko so 3 
listi razgrnjeni, do fenofaze, ko je viden zastavičar (BBCH 13-37). Pri ozimnih žitih je možna tudi 
jesenska aplikacija.  
OPOZORILA: S sredstvom se lahko v eni rastni dobi isto površino tretira največ enkrat.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in v skladu z navodilom za 
uporabo, ne bo poškodovalo žit. Preprečiti je treba zanašanje škropilne brozge na sosednje posevke, še 
posebej če so to: oves, sladkorna pesa, fižol, vrtnine, okrasne rastline, drevesnice ali trajni nasadi. 
KOLOBAR: V letu, ko je bil požet pridelek, tretiran s pripravkom AXIAL ONE,  se lahko na isto 
površino seje oziroma sadi: žita, oljno ogrščico, fižol, trave in vrtnine iz družine križnic 
(Brassicaceae), sajene s presajanjem. Glede posevkov sajenih v naslednjem letu po žetvi pridelka 
tretiranega s pripravkom Axial One ni omejitev. V primeru izpada pridelka oziroma ponovne setve v 
spomladanskem času, se lahko na površino tretirano s pripravkom AXIAL ONE po najmanj 4 tednih 
seje naslednje gojene rastline: koruzo, jari oves, jaro pšenico, jari ječmen in trave ljuljke. 
KARENCA: Karenca za pšenico in ječmen je zagotovljena s časom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivni snovi pinoksaden in florasulam so za pšenico in ječmen v skladu s predpisi o 
mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo AXIAL ONE  se razvršča in označi kot: 
Xi Dražilno. 



N Okolju nevarno. 
R38 Draži kožo. 

R37 Draži dihala. 

R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 
okolje. 

                   Vsebuje klokvintocet-meksil. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 

S20/21 Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 

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 in embalažo odstraniti ko nevaren 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: Zaradi zaščite vodnih organizmov 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 pripravkom, mešanju  škropilne brozge in 
polnjenju rezervoarja je treba nositi rokavice. Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico 
je treba nositi rokavice, zaščitno obleko (delovni kombinezon) in trpežno obutev.  
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro 
zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti 
z vodo in milom. V primeru draženja kože se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki oči temeljito spere s čisto vodo. 
Če draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl 
vode.  Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče 
se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije.  V primeru 
zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca, dajanje aktivnega oglja in saliničnega 
odvajala. Zdravljenje je simptomatično.  
 


