
2. UPORABA  
 
Sredstvo CHIKARA DUO se uporablja kot kombinacija selektivnega in neselektivnega sistemičnega 
herbicida za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega ozkolistnega plevela ter enoletnega 
in večletnega širokolistnega plevela: 

-  v vinogradih v odmerku 3 kg/ha. S sredstvom se tretira od aprila, ko se odprejo brsti, do 
junija, v času po vzniku plevela, ko plevel doseže največ 10 cm višine.  Na istem zemljišču se 
s sredstvom tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Potrebno je preprečiti stik sredstva z 
zelenimi deli trte.    

- v trajnih nasadih jablan in hrušk v odmerku 3 kg/ha. S sredstvom se tretira od marca, ko se 
odprejo brsti, do julija, v času po vzniku plevela, ko plevel doseže največ 10 cm višine. Na 
istem zemljišču se s sredstvom tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Potrebno je preprečiti 
stik sredstva sredstva z zelenimi deli jablan in hrušk.  

Sredstvo je najbolj učinkovito, če se z njim tretira aktivno rastoč mlad plevel po vzniku oziroma ko 
plevel doseže največ 10 cm višine. Zagotoviti je treba dobro omočenost vseh prisotnih plevelov. 
Priporočena poraba vode je 200 do 400 L/ha (2-4 L vode na 100 m2).  
SPEKTER DELOVANJA:  
Sredstvo zatira  Ozkolistne plevele:  
(>86% učinkovitost): Elytrigia repens plazeča pirnica 
 Bromus sp. stoklasa 
 Echinochloa crus-galli navadna kostreba 
 Lolium perenne angleška ljuljka 
 Poa sp. latovka 
 Setaria sp. muhvič 
   
 Širokolistne plevele:  
 Amaranthus retroflexus srhkodlakavi ščir 
 Ambrosia artemisiifolia navadna ambrozija 
 Bellis perennis navadna marjetica 
 Chamaenerion angustifolium ozkolistno ciprje 
 Chenopodium album bela metlika 
 Epilobium hirsutum dlakavi vrbovec 
 Erigeron sp. suholetnica 
 Galium aparine plezajoča lakota 
 Galinsoga parviflora drobnocvetni rogovilček 
 Geranium sp. krvomočnica 
 Lactuca serriola pripotna ločika 
 Lamium purpureum škrlatnordeča mrtva kopriva 
 Matricaria inodora nedišeča trirobka 
 Polygonum aviculare ptičja dresen 
 Senecio vulgaris navadni grint 
 Sonchus sp. škrbinka 
 Stellaria media navadna zvezdica 
 Taraxacum sp. regrat 
 Trifolium sp. detelja 
 Veronica sp. jetičnik 
Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost  
(76-85% učinkovitost): 

Atriplex patula 
Capsella bursa-pastoris 
Cirsium arvense 
Solanum nigrum 

navadna loboda 
navadni plešec 
njivski osat 
pasje zelišče 

Sredstvo omejeno deluje  
(60-75% učinkovitost): 

Convolvulus arvensis njivski slak 



OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporablja samo enkrat v eni rastni sezoni. Tretira 
se v vrstah pod gojenimi rastlinami in samo nasade trte, jablan in hrušk, ki so starejši od 4 let. 
Preprečiti moramo zanašanje sredstva na sosednje posevke in nasade. S sredstvom ne tretiramo v času 
neugodnih vremenskih pogojev (suša, veter, napovedane padavine).  
 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Če se sredstvo CHIKARA DUO samostojno in vrsto let 
uporablja na istem zemljišču, obstaja možnost razvoja odpornosti proti herbicide. Sredstvo je 
priporočljivo uporabljati zaporedno s herbicidi z drugačnim načinom delovanja. Kolobarjenje, pri 
katerem se uporabi herbicide z različnimi načini delovanja, se lahko izvede kot alternativo za 
zmanjšanje nevarnosti razvoja odpornosti.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ne sme priti v kontakt z zelenimi deli trte, jablan ali  hrušk, ker se na 
zelenih delih gojenih rastlin pojavijo znaki fitotoksičnosti. Stik z zelenimi deli se lahko prepreči z 
usmerjenim tretiranjem med vrstami. Tretira se lahko samo nasade, ki so starejši od 4 let. Ustrezna 
oprema z nizkotlačnimi in ploščatimi šobami poveča varnost tretiranja. Paziti je treba, da sredstva ne 
zanaša na sosednje površine, kjer rastejo občutljive rastlinske vrste. 
MEŠANJE: Ne priporoča se mešanja sredstva CHIKARA DUO z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.  
KARENCA: za vinsko trto je 75 dni, za jablane in hruške je 60 dni. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivni snovi flazasulfuron in glifosat so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov 
v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.  
 

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

         GHS07 GHS09  
 
 Opozorilne besede:          Pozor  
   H319 Povzroča hudo draženje oči. 
   H410 
Kategorija: 
   Dražen. 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. 
   
Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P280 Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči. 
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. in 5 m tlorisne širine od 
meje brega voda 2. reda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, pri mešanju škropilne brozge, pri 
polnjenju oz. čiščenju rezervoarja in med škropljenjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec 
uporabljati primerne zaščitne rokavice. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati 
primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih 
rastlinah posuši. 
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. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
sredstva. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. 
Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. 
Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če 
se pojavijo znaki draženja, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru 
draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifični antidot ni poznan. 
 


