
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo CLAP je selektivni sistemični herbicid. Deluje talno in foliarno 
in ima podaljšano delovanje.   

Glede na način delovanja pripada aktivna snov klopiralid v skupino sintetičnih avksinov in je 
razvrščena v HRAC skupino O.  

Oznake za način delovanja na etiketi mora imetnik registracije uskladiti z 
vsakokratnimi spremembami in odločitvami pristojne organizacije HRAC, ki nastanejo 
po izdaji te odločbe. Imetnik registracije mora o spremembi obvestiti Upravo RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 
GLAVNE UPORABE: 

Sredstvo CLAP se uporablja v:  

a) ozimni oljni ogrš čici  za zatiranje osatov ( Cirsium spp.), kamilic  iz rodu 
Matricaria  (Matricaria spp.), modrega glavinca ( Centaurea cyanus), njivske 
pasje kamilice ( Anthemis arvensis) in bodi čev (Xanthium spp.)  ter za omejevanje 
številčnosti populacije ščavja (Polygonum spp.)  v odmerku 0,4 L/ha ob porabi vode 
200 do 400 L/ha. Tretiranje se opravi od razvojne faze, ko je osem listov razvitih, do 
faze zelenega brsta, ko so cvetni brsti vidni od zgoraj (BBCH 18-51). Ozimno oljno 
ogrščico je dovoljeno tretirati le v spomladanskem času.  

 
b) koruzi  za zatiranje osatov ( Cirsium spp.), kamilic iz rodu  Matricaria  

(Matricaria spp.) in njivske pasje kamilice ( Anthemis arvensis) ter za omejevanje 
številčnosti populacije bodi čev (Xanthium spp.)  v odmerku 0,3 L/ha ob porabi vode 
200 do 400 L/ha. Tretiranje se opravi od razvojne faze, ko ima rastlina razvita dva 
lista, do faze devet ali več listov razvitih (BBCH 12-19). 

 
c) sladkorni pesi in krmni pesi  za zatiranje osatov ( Cirsium spp.), kamilic iz rodu  

Matricaria  (Matricaria spp.), njivske pasje kamilice ( Anthemis arvensis) in 
bodi čev (Xanthium spp.)  v odmerku 0,4 L/ha ob porabi vode 200 do 400 L/ha. 
Tretiranje sladkorne pese se opravi od razvojne faze, ko ima rastlina razvita dva lista, 
do faze devet ali več listov razvitih (BBCH 12-19), tretiranje krmne pese pa se opravi 
od razvojne faze, ko ima rastlina razvita dva lista, do faze štirje listi razviti (BBCH 12-
14). 

 
d) ozimni pšenici, je čmenu, ovsu, rži in tritikali  za zatiranje osatov ( Cirsium spp.), 

kamilic iz rodu  Matricaria  (Matricaria spp.), njivske pasje kamilice ( Anthemis 
arvensis), bodi čev (Xanthium spp.),  modrega glavinca ( Centaurea cyanus) in 
navadne son čnice  (Helianthus annuus) ter za omejevanje številčnosti populacije 
ščavja (Polygonum spp.)  v odmerku 0,4 L/ha ob porabi vode 200 do 400 L/ha. 
Tretiranje ozimnih žit se opravi od razvojne faze tik pred začetkom razraščanja do 
faze zastavičarja (BBCH 20-39). Ozimna žita je dovoljeno tretirati le v 
spomladanskem času. 
 

e) jarem je čmenu  za zatiranje modrega glavinca ( Centaurea cyanus) in navadne 
sončnice  (Helianthus annuus) ter za omejevanje številčnosti populacije njivskega 
osata ( Cirsium arvense) v odmerku 0,3 L/ha ob porabi vode 200 do 400 L/ha. 
Tretiranje jarega ječmena se opravi od razvojne faze, ko ima rastlina razvita dva lista, 
do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad  prvim kolencem (BBCH 12-32).  

 



FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, za 
naštete rastline ni fitotoksično. Občasno se lahko se pojavijo znaki fitotoksičnosti, ki so  
prehodne narave in praviloma ne vplivajo na količino in kakovost pridelka.  
 
 

 
MANJŠE UPORABE: 
 
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se 
na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva 
CLAP pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi 
z uporabo fitofarmacevtskega sredstva CLAP na navedenih gojenih rastlinah prevzame 
uporabnik. Sredstvo kot manjšo uporabo lahko uporabljajo samo poklicni pridelovalci.«.  
 
Sredstvo CLAP se kot manjša uporaba uporablja za zatiranje širokolistnega plevela : 
- v odmerku 0,4 L/ha, pri porabi vode 200 do 400 L/ha, v: 

- jari rži in podzemni kolerabi  od razvojne faze začetka razraščanja do faze 
zastavičarja (BBCH 20-39),  

- navadnem ri čku, lanu, maku in gorjušici  (namenjenih za pridelavo zrnja) od 
razvojne faze drugega do četrtega lista (BBCH 12-14), 

- jagodah v razvojni fazi po obiranju (BBCH >91), 

- drevesnicah sadnega drevja  po pojavu plevelov.  
- v odmerku 0,3 L/ha, pri porabi vode 200 do 400 L/ha, v: 

- lilijah in narcisah  (samo pri profesionalni pridelavi cvetja). Lilije se tretira spomladi, 
ko so rastline velike od 10-15 cm. Narcise se tretira 7 dni po spravilu cvetov. 

 

 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem površini tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni. Na isti površini se priporo ča uporaba sredstva vsake tri leta.   
Sredstvo se lahko uporablja samo na prostem. 
Preprečiti je potrebno vsakršno zanašanje sredstva na sosednje posevke. 
Vse rastlinske ostanke gojenih rastlin, ki so bile tretirane s sredstvom CLAP  je potrebno 
zmulčiti zgodaj jeseni ali takoj po spravilu pridelkov in inkorporirati (vdelati) v tla, zato da se 
morebitni ostanki sredstva čimprej razkrojijo.  
Rastlinskega materiala, tretiranega s sredstvom CLAP, se ne sme uporabljati za 
kompostiranje in se ga ne sme mulčiti.  
Gnoja živali, ki se hranijo s pridelki, tretiranimi s sredstvom CLAP, se ne sme uporabljati za 
kompostiranje.  

KOLOBAR:  
Ostanki sredstva CLAP  v  rastlinskih tkivih (vključno z gnojem), ki se niso popolnoma 
razkrojili, lahko vplivajo na naslednje gojene rastline v kolobarju.  
Po uporabi sredstva CLAP se ne sme sejati oziroma saditi občutljivih posevkov v istem letu, 
ko je bilo uporabljeno sredstvo CLAP v spomladanskem času, ali spomladi, ko je bilo 
sredstvo CLAP uporabljeno po koncu julija v prejšnjem letu. 
Pri setvi/sajenju naslednjih gojenih rastlin je potrebno upoštevati naslednje čakalne dobe: 
• pšenica, ječmen, oves, koruza, oljna ogrščica: 4 mesece (120 dni), 
• vsi ostali pridelki: 12 mesecev (1 leto). 
Pred sajenjem stročnic je potrebno tla predhodno preorati.  



Po zaoravanju slame žit, tretiranih s sredstvom CLAP, se sme v istem letu sejati na tako 
površino le žita.  
PROPAD POSEVKA: V primeru predčasnega propada posevka, se je glede možnosti 
setve/saditve naslednjih gojenih rastlin treba posvetovati z zastopnikom za sredstvo. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Herbicid CLAP vsebuje aktivno snov klopiralid, ki je 
razvrščena v HRAC skupino O. Glede na način delovanja pripada skupini sintetični avksini. 
Tveganje, da bi pleveli razvili rezistenco na aktivno snov klopiralid in druge aktivne snovi iz 
HRAC skupine O, je majhno, zato je  pri uporabi herbicidov na osnovi aktivnih snovi iz 
omenjene skupine potrebno upoštevati splošna načela antirezistentne strategije. Priporoča 
se izmenično uporabo herbicidov z različnimi načini delovanja tako pri gojenju oljne ogrščice, 
kot tudi pri ostalih rastlinah, ki ji sledijo v kolobarju.  
KARENCA: Karenca za ozimno oljno ogrščico je 120 dni, za sladkorno peso, krmno peso, 
podzemno kolerabo  je 80 dni, za ostale gojene rastline je zagotovljena s časom oziroma 
načinom uporabe; za lilije in narcise karenca ni potrebna. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov klopiralid so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CLAP se ne razvrš ča. 
 
Sredstvo CLAP se označi kot: 
 
Piktogrami GHS: / 
Opozorilne besede:  /   
Stavki o nevarnosti: / 
Dodatne informacije o nevarnosti: 
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo. 
Previdnostni stavki - splošno:  
P102   Hraniti zunaj dosega otrok. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje:  
P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
Previdnostni stavki - odziv: / 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 
Previdnostni stavki - odstranjevanje:  
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaževanje 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: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov moramo 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 sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju 
rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge 
hlače, nogavice) in zaprte čevlje.   
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in z ročno/oprtno škropilnico mora 
delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) 
in zaprte čevlje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z 
dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo 
posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej 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. Nezavestno osebo se 
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 kontaminirana oblačila 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 oči 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 sme dati ničesar piti, niti mu izzvati 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 
Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako 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). 
 


