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2. UPORABA:   
 
FRONTIER X2 se uporablja zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih  vrst širokolistnega 
plevela: 

- v koruzi se FRONTIER X2 uporablja pred setvijo z inkorporacijo v globino do 5 cm ali po 
setvi pred vznikom plevela odmerku 1,0-1,4 L/ha (10-14 ml/100m2). Deluje tudi na 
vznikajoče plevele, zato se v primeru pomanjkanja vlage v tleh s tretiranjem lahko počaka 
do razvojne faze vznika plevela. Sredstvo ne deluje fitotoksično na koruzo v nobeni fazi 
njenega razvoja.   

- v sladkorni pesi  se tretira po setvi, ko ima sladkorna pesa več kot 6 listov, v odmerku 0,7-
0,8 L/ha (7-8 ml na 100 m2). Posevek sladkorne pese mora biti pred tretiranjem očiščen 
plevela. Tretiranje je namenjeno zatiranju poletnega spektra plevela. Sredstvo deluje tudi še 
na vznikajoč plevel. Inkorporacija sredstva in tretiranje pred vznikom posevka se odsvetuje.  

 
Kjer je zastopanost ozkolistnega plevela večja, se priporoča uporabo večjih odmerkov, vendar ne 
višjih kot je za posamezno poljščino zgornja meja. Za razširitev delovanja na enoleten širokolisten 
plevel se temu sredstvu doda enega od pripravkov, ki delujejo na te plevele. V sladkorni pesi se  
priporoča dodatek sredstva na osnovi kloridazona (520 g/L)  v odmerku  2,0 do 3,0 L/ha.  
Proti širokolistnemu plevelu v koruzi je priporočljivo dodati 3,0 – 4,0 L/ha sredstva na osnovi 
pendimetalina (330 g/L). 
 
Učinkovito zatira naslednje ozkolistne plevele: navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), krvavordečo 
srakonjo (Digitaria sanguinalis), lasasto proso (Panicum capilare),zeleni muhvič  (Setaria viridis),malo 
srakonjo (Digitaria ischaemum), sivozeleni muhvič (Setaria glauca),divji sirek iz semena (Sorghum 
halapense); 
Dobro deluje tudi proti naslednjim širokolistnim plevelom: srhodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), 
navadna rosnica (Fumaria officinalis), plezajoča lakota (Galium aparine), kamilice (Matricaria sp.), njivska 
spominčica (Myosotis arvensis), breskova dresen (Polygonum persicaria) in pasje zelišče (Solanum nigrum). 
 
OPOZORILA: Na istem zemljišču se FRONTIER X2 lahko uporabi le enkrat v eni rastni sezoni. 
Sredstvo je prepovedano uporabljati na lahkih in z organsko snovjo revnih tleh. Ne sme se 
uporabljati na kraških poljih na katerih se zbira voda.  
 
FITOTOKSIČNOST: Ob priporočeni uporabi v koruzi ni nevarnosti fitotoksičnosti. Pri sladkorni 
pesi lahko nastanejo motnje v rasti, kot je bledikavost posevka ali slabša rast, če po tretiranju pade 
zelo veliko dežja ali je posevek prizadet od drugih dejavnikov, ki zavirajo normalen razvoj posevka, 
npr.: slaba prepustnost tal za vodo, škodljivci ali bolezni. Tveganje za slabšo rast posevka pri 
pridelovanju sladkorne pese z minimalno obdelavo tal je z uporabo herbicida Frontier X2 veliko. 
  
MEŠANJE: FRONTIER X2 se lahko meša s sredstvi na osnovi pendimetalina, izoksaflutola, 
mezatriona, bentazona, dikambe, nikosulfurona in kloridazona. Mešanje je dovoljeno tudi z listnimi 
gnojili. 
 
KARENCA: Karenca za koruzo in sladkorno peso je karenca zagotovljena s časom uporabe. 
Silažno koruzo se lahko žanje v fazi mlečne zrelosti. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo FRONTIER X2 se označi in razvrsti kot: 
Xn    Zdravju škodljivo. 
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N   Okolju nevarno. 
R22  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R36  Draži oči. 
R43  Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R65  Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
S24   preprečiti stik s kožo. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.  
S60       Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek 
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in 
manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti 
pristojni organ. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati  v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v 
dobro prezračen prostor, zagotovi se osnovne življenjske funkcije. Pokliče se  zdravnika in se mu 
pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, bruhanja se ne izzove. Prizadeti naj popije 2-3 dl vode, takoj se 
poišče zdravniško pomoč. Osebi z zoženo zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva 
bruhanja.  
Pri stiku s kožo: Odstrani se  kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito spere z vodo in 
milom.  
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere  z čisto  vodo. V 
primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku:    Potrebno je zagotoviti in vzdrževati osnovne življenjske funkcije. V primeru 
zaužitja pripravka se prisebni osebi  da aktivno oglje (1 g/kg telesne teže) razredčenega z vodo v 
razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca, pri tem pa 
je potrebno preprečiti morebitno aspiracijo želodčne vsebine. Specifičnega antidota ni. 
 


