
2. UPORABA   

 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo ONYX je selektivni kontaktni herbicid, ki vsebuje aktivno snov 
piridat. Ta se absorbira preko listov in zavira fotosintezo rastlin, tako da v kloroplastu, 
natančneje v fotosistemu II, zavira Hillovo reakcijo. Propadanje plevela se po tretiranju prične 
na listnih robovih, ki postanejo klorotični, pozneje pa tkiva postanejo nekrotična in propadejo. 

 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo ONYX se uporablja v koruzi za zatiranje oz. omejevanje 
številčnosti nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevela: 

- v odmerku 1,5 L/ha pri porabi vode 200-400 L/ha; s sredstvom se tretira po vzniku koruze, 

v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih od dva do osem listov (BBCH 12-18); ali 

- v deljenem (split) odmerku 2 x 0,75 L/ha pri porabi vode 200-400 L/ha; s sredstvom se 

tretira po vzniku koruze, v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih od dva do osem listov (BBCH 

12-18), pri čemer se  v tem obdobju izvede dve tretiranji v razmaku najmanj 7 dni.  

 
SPEKTER DELOVANJA: 

Sredstvo ONYX v odmerku 1,5 L/ha zatira naslednje plevelne vrste: enoletni golšec 

(Mercurialis annua), pasje zelišče (Solanum nigrum), navadni ščir (Amaranthus retroflexus), 

bele metlike (Chenopodium spp.), škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum), dresni 

(Polygonum spp.) in navadni oslez (Hibiscus trionum). 

Sredstvo ONYX v deljenem (split) odmerku 2 x 0,75 L/ha zatira metlike (Chenopodium spp.) 

in navadni oslez (Hibiscus trionum) ter  omejuje številčnost populacije dresni (Polygonum 

spp.). 
 

OPOZORILA:  

S sredstvom ONYX se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni 

oziroma dva krat, če se sredstvo uporabi v deljenem odmerku. 

S sredstvom se tretira po vzniku plevela. Na plevele, ki še niso vznikli, sredstvo ne bo delovalo. 

Posebno dobro deluje v času intenzivne rasti plevela, v toplem in vlažnem vremenu. Na 

delovanje sredstva ne vpliva vsebnost organske snovi v tleh (tudi pognojenost) ali stopnja 

vlažnosti tal. Pri tretiranju je treba paziti, da listi koruze še ne prekrivajo plevela. Ko listje koruze 

že delno ali v celoti prekrije plevel, je potrebno pri tretiranju uporabiti večjo količino vode. 

Delovanje sredstva bo učinkovito, če plevel v času tretiranja nima več kot 4 razvite liste ter če 

je temperatura škropilne brozge in dnevna temperatura zraka višja od 10 °C. Tretiranje ni 

priporočljivo, kadar nočna temperatura zraka pade pod 2 °C in kadar je dnevna temperatura 

nad 18 °C. 

Ne priporoča se tretiranje rastlin, ki so v stresu zaradi suše, pomanjkanja hranil ali stanjšanja 

voščene prevleke lista zaradi obilnega dežja ali predhodnih tretiranj z drugimi 

fitofarmacevtskimi sredstvi.  

Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje gojene rastline. 

 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo ONYX uporablja v predpisanih odmerkih in v skladu z 
navodili, načeloma ne poškoduje tretiranih rastlin. Na tretiranih rastlinah se lahko občasno 
pojavijo znaki fitotoksičnosti, ki so prehodnega značaja in ne vplivajo na kakovost in količino 
pridelka. 
Kljub temu je priporočeno, da se koruze s slabo razvito voščeno plastjo ne tretira, oziroma se 
tretiranje odloži, dokler koruza ne razvije dobre voščene plasti.  
KOLOBAR: Ni omejitev za rastline, ki sledijo v kolobarju. Če je treba posevek iz kakršnega koli 
vzroka preorati, ni noben omejitev glede gojenih rastlin, ki sledijo. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Večkratna zaporedna uporaba herbicidov z enakim 

načinom delovanja na isti površini lahko povzroči nastanek rezistence in posledično slabše 

delovanje herbicidov zoper plevel. Pojavu rezistence se je mogoče izogniti z menjavanjem 

herbicidov z različnimi načini delovanja. 



 
MEŠANJE: O mešanju z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z 
imetnikom registracije ali pooblaščenim zastopnikom. 
 

KARENCA: Karenca za koruzo je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snovo piridat so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

     3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ONYX se razvršča kot: 
Draženje kože 2, H315 

Preobčut. kože 1B, H317 

Draženje oči 2, H319 

Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 

 

Sredstvo ONYX se označi kot: 

Piktogrami GHS:  

GHS02 GHS07 GHS09  

 

Opozorilne besede:  Pozor     
Stavki o nevarnosti: 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
Dodatne informacije o nevarnosti: 

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo. 
Previdnostni stavki - splošno: / 

Previdnostni stavki - preprečevanje:  

P233  Hraniti v tesno zaprti posodi. 

P261  Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. 

P280  Nositi zaščitno obleko, zaščitne rokavice, zaščito za obraz in zaščito za oči. 

Previdnostni stavki - odziv:  

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. 

P362+P364  Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 

P391  Prestreči razlito tekočino. 

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. 

 

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 in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, 
ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala.  
Med tretiranjem s traktorskim nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec po preteku delovne karence uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop 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 
ali v dobro prezračen prostor, zavaruje se jo pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti ji je 
treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se  temeljito umije z 
vodo in milom. V primeru draženje 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 
počasnim curkom s čisto mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z 
zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito 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 se mu ne sme 
izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, 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).  
 

 


