
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo LUMAX H 537.5 SE  se uporablja kot  sistemični selektivni 
herbicid, ki deluje preko listov in korenin.  
 

NAVODILO ZA UPORABO:  
Sredstvo se uporablja v koruzi za zrnje in silažo za zatiranje enoletnega ozkolistnega in 
širokolistnega plevela v odmerku 3-4 L/ha (30-40 mL na 100 m2), pred vznikom ali takoj po vzniku, 
do razvojne faze, ko ima koruza največ 4 liste in ko ima ozkolistni plevel, predvsem kostreba, največ 3 
liste (ne sme se še razraščati). Priporočena uporaba vode je 200-400 L/ha (2-4 L na 100 m2). 
 
Nižji odmerek se lahko uporablja na lahkih tleh in za plevele kot je navedeno v nadaljevanju. 
Tretiranje se mora izvesti s šobami s ploščatim curkom, na dobro pripravljena vlažna tla, brez grud in 
brez skorje. 
 
Sredstvo zatira naslednje širokolistne plevele v odmerku 3,0 L/ha: baržunasti oslez (Abutilon 
theophrasti), ščire (Amaranthus spp.), navadno ambrozijo (Ambrosia artemisifolia), (samosevno) 
ogrščico (Brassica napus subsp. napus), navadni plešec (Capsella bursa pastoris), metlike 
(Chenopodium spp.), navadni kristavec (Datura stramonium), navadni čapljevec (Erodium 
cicutarium), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), plezajočo lakoto (Galium aparine), 
mrtve koprive (Lamium spp.), breskovo dresen (Polygonum persicaria), njivsko gorjušico (Sinapis 
arvensis), pasje zelišče (Solanum nigrum) in navadno zvezdico (Stellaria media).  
 
Sredstvo zatira naslednje širokolistne plevele v odmerku 4,0 L/ha (poleg zgoraj navedenih): njivski 
slak (Convolvulus arvensis), kamilice (Matricaria spp.), poljski mak (Papaver rhoeas), navadni 
slakovec (Polygonum convolvulus), ptičjo dresen (Polygonum aviculare), navadni tolščak (Portulaca 
oleracea), navadni bodič (Xanthium strumarium), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), jetičnike 
(Veronica spp.) ter vijolice (Viola spp.).  
Za učinkovitejše zatiranje ptičje dresni (Polygonum aviculare) se priporoča tretiranje pred vznikom  
koruze. Za učinkovitejše zatiranje navadnega tolščaka (Portulaca oleracea) se priporoča tretiranje 
takoj po vzniku koruze. 
 
Sredstvo zatira naslednje ozkolistne plevele v odmerku 4,0 L/ha: krvavordečo srakonjo (Digitaria 
sanguinalis), navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli) ter golo proso (Panicum dichotomiflorum) in 
navadno proso (Panicum miliaceum).  
Za učinkovitejše zatiranje sivozelenega muhviča (Setaria pumila) se priporoča tretiranje pred vznikom 
koruze.  
 
Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost naslednjih ozkolistnih plevelov v odmerku 4,0 L/ha: plazeče 
pirnice (Elytrigia repens) in muhvičev (Setaria spp.).  
 
Sredstvo v odmerku 4,0 L/ha zelo slabo zatira divji sirek (Sorghum halapense). 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Ne 
priporoča se tretiranja  s sredstvom v primeru pomanjkanja vlage v tleh ali drugih neugodnih pogojev 
za kalitev in zgodnji razvoj posevka . Če so v času po setvi koruze sušne razmere, se priporoča 
tretiranje s sredstvom zgodaj po vzniku koruze. Ne sme se tretirati v vetrovnem vremenu (hitrost vetra 
nad 5 m/s). 
 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo LUMAX H 537.5 SE vsebuje aktivne snovi: S-
metolaklor, terbutilazin in mezotrion. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na navedene aktivne 
snovi je majhno zaradi različnih načinov njihovega delovanja. Dodatne informacije so vam 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.  
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ne bo 
poškodovalo koruze. Na nekaterih občutljivih hibridih koruze se lahko pojavijo znaki fitotoksičnosti, 
kot sta kloroza ali nekroza, ki po nekaj tednih izginejo. O občutljivosti posameznih hibridov na 
sredstvo LUMAX H 537.5 SE se je treba posvetovati z zastopnikom za sredstvo. Preprečiti  je treba 
neposreden stik sredstva s semenom koruze. Ne priporoča se uporabe na grudastih oziroma 
prekomerno namočenih tleh ter v primeru neugodnih razmer za kalitev in zgodnji razvoj posevka 
koruze.  
KOLOBAR: Če je tretirano površino potrebno spomladi ali poleti predčasno preorati, se sme na isto 
površino ponovno sejati koruza ali po predhodnem oranju (na globino 15-25 cm) in najmanj 4 tedne 
po uporabi sredstva tudi trave (npr. sirek, trpežno ljuljko). Jeseni istega leta je treba pred setvijo žit, 
trav ter širokolistnih poljščin (kot so npr. ogrščica, facelija, gorjušica, fižol in vrtnine) tla globoko 
preorati. Spomladi naslednjega leta, več kot osem mesecev po tretiranju s sredstvom, se lahko seje 
koruzo, žita, trave in facelijo brez omejitev, ostale širokolistne poljščine, kot so oljna ogrščica, 
sladkorna pesa, gorjušica, grah, fižol, soja, lupina, sončnice, krompir in vrtnine, pa le po predhodnem 
globokem oranju. Naslednjo spomlad, več kot 18 mesecev po tretiranju s sredstvom, se lahko brez 
omejitev seje vse zgoraj navedene poljščine.  
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivne snovi mezotrion, S-metolaklor 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 LUMAX H 537.5 SE se razvršča in označi  kot: 
 
 Piktogrami GHS:  

 GHS07 GHS08 GHS09  
 Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H302 
H317 
H319 
H373 
 
H361d 
H410 

 
Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
Povzroča hudo draženje oči. 
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 
izpostavljenosti. 
Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Kategorija: 
Akutna strup. 4, H302 
Preobčut. kože 1, H317 
Draženje oči 2, H319 
STOT RE 2, H373 
Razmnož. 2, H361d 
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:   
P261    Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. 
P280    Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za 
obraz. 
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. 
P302+P352   PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. 
P333+P313   Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 
P337+P313   Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P308+P313   Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo.  
P362+P364   Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
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 ter 
polnjenju/čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščito za oči in obraz, 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, trpežno obutev in 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 po treh dneh od končanega 
tretiranja. 
 
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. Zagotovi se ji osnovne življenjske 
funkcije in  poišče zdravniško 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 delovno 
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 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 navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan.  
 


