
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo CALARIS PRO  se uporablja kot  sistemični selektivni herbicid, ki 
deluje preko listov in korenin. Zaradi različnega načina delovanja aktivnih snovi mezotrion in 
terbutilazin dobro deluje na širok spekter plevelov. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo CALARIS PRO se uporablja za zatiranje enoletnega 
širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v koruzi  v odmerku 2,0-2,3 L/ha pri porabi 
vode 200-400 L/ha. Sredstvo se lahko uporablja po setvi, pred vznikom koruze ali po vzniku koruze 
do razvojne faze, ko je razvit 4. list (BBCH 00-14). Tretiranje se mora izvesti s šobami s ploščatim 
curkom, na dobro pripravljena vlažna tla, brez grud in brez skorje. 
 
SPEKTER DELOVANJA:  
Sredstvo v odmerku 2,0-2,3 L/ha zatira naslednje širokolistne plevele: baržunasti oslez (Abutilon 
theophrasti), ščiri (Amaranthus spp.), navadna ambrozija (Ambrosia artemisifolia), navadni plešec 
(Capsella bursa pastoris), metlike (Chenopodium spp.), navadni kristavec (Datura stramonium), 
navadna sončnica (Helianthus annuus), navadni oslez (Hibiscus trionum), kamilice (Matricaria spp.), 
enoletni golščec (Mercurialis annua), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), breskova dresen 
(Polygonum persicaria), navadni tolščak (Portulaca oleracea), njivska gorjušica (Sinapis arvensis), 
pasje zelišče (Solanum nigrum) in bodič (Xanthium spp.). 
Sredstvo v odmerku 2,3 L/ha zmanjšuje zapleveljenost z naslednjimi ozkolistnimi pleveli: krvavordeča 
srakonja (Digitaria sanguinalis), navadna kostreba (Echinochloa crus-galli), divje proso (Panicum 
milleaceum), golo proso (Panicum dichotomiflorum) in muhviči (Setaria spp.).  
Zaradi boljšega delovanja sredstva na ozkolistne plevele in plevele, ki pozno vzniknejo, se priporoča 
uporabo sredstva po vzniku koruze. Zaradi izboljšanja delovanja na naštete ozkolistne plevele in 
razširitev delovanja na druge vrste ozkolistnega plevela se lahko sredstvu po predhodnem posvetu z 
zastopnikom doda ustrezen graminicid. 
Nižji odmerek sredstva 2,0 L/ha se priporoča na površinah z manjšo zapleveljenostjo. 
 
OPOZORILA:  
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.  
S sredstvom se ne sme tretirati v primeru pomanjkanja vlage v tleh. Če so v času po setvi koruze sušne 
razmere, se priporoča tretiranje s sredstvom CALARIS PRO zgodaj po vzniku koruze. 
S sredstvom se ne sme tretirati v vetrovnem vremenu (hitrost vetra nad 5 m/s). 
Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice. 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ne bo 
poškodovalo koruze. V ekstremnih pogojih (npr. neugodne vremenske in talne razmere ter neugoden 
čas uporabe) lahko sredstvo povzroči prehodne kloroze, ki z rastjo koruze postopoma izginejo in ne 
vplivajo na količino in kakovost pridelka. 
KOLOBAR: Če je tretirano površino zaradi propada posevka koruze treba predčasno preorati, se sme 
na isto površino ponovno sejati koruza, v jeseni pa ozimna žita. V primeru običajnega spravila koruze 
se priporoča globoko oranje, predvsem pred setvijo posevkov, kot so krompir, sladkorna pesa, čebula, 
špinača, grah, fižol, sončnice, lucerna in soja, ki se jih seje naslednjo pomlad. Bob se lahko seje 24 
mesecev po tretiranju s sredstvom CALARIS PRO. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo vsebuje aktivni snovi mezotrion in terbutilazin, ki 
imata različna načina delovanja. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na obe aktivni snovi je 
majhno. Dodatne informacije so na voljo na www.ehrac.org. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov 
z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli 
preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava 
rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivne snovi mezotrion in terbutilazin so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 



 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CALARIS PRO se razvršča in označi  kot: 
 
 Piktogrami GHS:  

 GHS07 GHS08 GHS09  
 Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H302 
H373 
 
H410 

 
Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 
izpostavljenosti. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Kategorija: 
Akutna strup. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

Previdnostni stavki - preprečevanje:   
P260    Ne vdihavati razpršila. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 

ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P330    Izprati usta.  
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. 

Spe 3  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. 
reda.  

  
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.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju ali čiščenju rezervoarja ter pri stiku s kontaminiranimi površinami mora delavec uporabljati 
primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščitne rokavice. Med tretiranjem s traktorsko 
nošeno ali vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), zaščitne rokavice, pokrivalo (npr. kapuca) ter zaščito za oči in obraz. Pri stiku s 
tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, 
dolge hlače) in rokavice. 
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: Ponesrečenca se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro 
prezračen prostor, se ga zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se mu osnovne življenjske 
funkcije in  poišče zdravniško pomoč. Nezavestno se osebo namesti v bočni položaj in se ji nudi prvo 
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 
kontaminirano 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 temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Ne izziva se bruhanja. 
Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže navodilo za uporabo sredstva. Nezavestnemu se ne sme 
dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan.  
 


