
2. UPORABA 
 
Sredstvo CLERAVO se uporablja kot kontaktni (dotikalni) herbicid z rezidualnim delovanjem, ki v 
rastlino vstopa pretežno preko listja, deloma tudi preko korenin.  
 
Sredstvo CLERAVO se uporablja po vzniku za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela 
izključno v posevkih CLEARFIELD

®
 hibridov oljne ogrščice, ki so tolerantni na aktivno snov 

imazamoks. Podrobnejši pogoji uporabe so navedeni v preglednici v nadaljevanju:  
 

 Čas tretiranja Razvojna faza (BBCH) Odmerek (L/ha) 
ozimna oljna ogrščica v jeseni po vzniku 10-18 1 
ozimna oljna ogrščica spomladi po ponovnem 

začetku rasti 
30-50 1 

jara oljna ogrščica spomladi po vzniku 10-18 1 
 
Za boljše delovanje se sredstvu doda močilo Dash HC v odmerku 1 L/ha. Priporočena uporaba vode je 
100 – 400 L/ha. 
 
Sredstvo CLERAVO se uporablja: 

- za zatiranje: navadne zvezdice (Stellaria media), plezajoče lakote (Galium aparine), kopriv 
(Lamium sp.), bele metlike (Chenopodium album), kamilic (Matricaria sp.), navadnega plešca 
(Capsella bursa – pastoris), jetičnikov (Veronica sp.), navadnega grinta (Senecio vulgaris), 
gorjušic  (Sinapis sp.), poljskega maka (Papaver rhoeas), njivske redkve (Raphanus 

raphanistrum), samoniklega ječmena (Hordeum vulgare) in samonikle pšenice (Triticum 

aestivum); 
- za zmanjševanje zapleveljenosti z: enoletnim golšcem (Mercurialis annua), modrim glavincem 

(Centaurea cyanus), krvomočnicami (Geranium sp.) in njivsko škrbinko (Sonchus arvensis);  
- sredstvo ima omejeno delovanje na: njivsko vijolico (Viola arvensis) in navadni srakoperec 

(Apera spica-venti). 
 

Sredstvo ne deluje na enoletno latovko (Poa annua) in njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides).  
 
Spekter delovanja in stopnja učinkovitosti se nanašata na uporabo herbicida z dodatkom močila DASH 
HC. Brez dodanega močila DASH HC so pričakovane učinkovitosti lahko znatno nižje. Optimalna 
razvojna faza za zatiranje ozkolistnega plevela in samoniklih žit je faza dveh ali treh listov (BBCH 12 ali 
13), za zatiranje širokolistnih plevelov pa faza dveh do štirih listov (BBCH 12 do 14).  
 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. Sredstvo 
se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice. Uporaba spomladi, v ozimni ogrščici po 
ponovnem začetku rasti, je lahko za nekatere vrste plevelov manj učinkovita, ker jih prekrivajo listi 
gojene rastline.   Sredstva se ne sme nanašati na oslabele rastline. Da bi preprečili poškodbe na neciljnih 
rastlinah je treba preprečiti vsakršno zanašanje na sosednje površine. 
 

UPORABA V PRIMERU PROPADA POSEVKA IN KOLOBAR: 
V primeru propadu posevka oljne ogrščice, ki je bil predhodno tretiran s sredstvom CLERAVO,  se sme 
na isto površino sejati koruzo, grah in CLEARFIELD hibride oljne ogrščice. 50 dni po tretiranju in 
globoki obdelavi tal (do najmanj 20 cm) se sme na isto površino sejati ozimno pšenico in jari ječmen, 
100 dni po tretiranju in globoki obdelavi tal (do najmanj 20 cm) pa sončnice. Eno leto po tretiranju in 
brez predhodne obdelave tal se sme na isto površino sejati sladkorno peso ali konvencionalne sorte oljne 
ogrščice.  
 
PREPREČEVANJE RAZVOJA ODPORNOSTI:  
Sredstvo CLERAVO 

vsebuje aktivni snovi imazamoks in kvinmerak. Aktivna snov imazamoks je inhibitor 



encima acetolaktat sintaze (ALS), ki zaustavi rast in razvoj celic. V praksi obstaja možnost nastanka 

odpornosti na herbicide z omenjenim načinom delovanja v kolikor jih uporabljamo več let zapored na 

isti površini. Pojavu rezistence se lahko izognemo, z menjavanjem ali mešanjem komplementarnih 

pripravkov, ki imajo različne načine delovanja in ob upoštevanju kolobarja. Na istem zemljišču je zato 

herbicide iz skupine ALS inhibitorjev dovoljeno uporabljati le enkrat v letu. V primeru mešanja 

herbicidov, se kot partnerja uporabi herbicid z drugačnim načinom delovanja. Za korekcijsko zatiranje 

plevelov v žitih po uporabi herbicida CLERAVO, se prav tako uporabi herbicid z drugačnim načinom 

delovanja. 
 
FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi v gojenih rastlinah, v katerih je sredstvo registrirano, ne 
povzroča fitotoksičnosti.  
 

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivni snovi imazamoks in kvinmerak so v skladu s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo CLERAVO se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS09  
 
Opozorilne besede: Pozor 
 
Stavki o nevarnosti:   
H410 
 

Kategorija: 

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. 

EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on in 2-metil-4-izotiazolin-3-on. 
Lahko povzroči alergijski odziv. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P101 
P102 
P270 

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
Hraniti zunaj dosega otrok. 
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  

 

   
Previdnostni stavki - odziv: 

P391 Prestreči razlito tekočino.  
Previdnostni stavki - 

odstranjevanje: 

 
 
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

 



P501 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 V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA: 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. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: / 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo na tretirani površina 
posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo se 
umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred 
mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo 
namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja 
oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in 
masaža srca.  Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
sredstva. 
Stik s kožo: Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba 
delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru 
draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. 
Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče 
zdravnika in se mu predloži navodila za uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Ne izpira se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje 
in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičen protistrup ni poznan. 
 

 


