
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo SPANDIS je sistemični selektivni herbicid, ki vstopa v rastlino 
preko poganjkov, listov in korenin in se dobro prenaša po rastlini. Aktivna snov nikosulfuron deluje 
na ozkolistni plevel, aktivna snov dikamba z delovanjem preko listov pokriva širok spekter 
širokolistnega plevela, aktivna snov prosulfuron pa z rezidualnim delovanjem zavira razvoj plevela 
tudi pozneje v sezoni. 

 
UPORABA: Sredstvo se uporablja v koruzi  za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega ter 
ozkolistnega plevela v odmerku 0,4 kg/ha (4 g/100 m2), pri porabi vode 200-400 L/ha (2-4 L/100 m2) 
ob dodatku močila za izboljšanje oprijemljivosti.  
ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja po vzniku koruze od razvojne faze, ko sta dva lista razvita, do 
razvojne faze, ko je 8 list razvit (BBCH 12-18).  
 
SPEKTER DELOVANJA: 
Sredstvo zelo dobro deluje (95-100 % učinkovitost) na naslednje plevele: 

- širokolistni pleveli: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), ščiri (Amaranthus spp.), navadni 
plešec (Capsella bursa pastoris), metlike (Chenopodium spp.), navadni kristavec (Datura 
stramonium), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), navadni oslez (Hibiscus 
trionum), kamilice (Matricaria spp.), enoletni golščec (Mercurialis annua), ščavjelistna 
dresen (Polygonum lapathifolium), breskova dresen (Polygonum persicaria), njivska gorjušica 
(Sinapis arvensis), njivska škrbinka (Sonchus arvensis), navadna zvezdica (Stellaria media), 
njivski mošnjak (Thlaspi arvense) in navadni bodič (Xanthium strumarium); 

- ozkolistni pleveli: proso (Panicum spp.). 
Sredstvo dobro deluje (85-94,9 % učinkovitost) tudi na naslednje plevele: 

- širokolistni pleveli: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia), navadni plotni slak 
(Calystegia sepium), njivski osat (Cirsium arvense), plezajoča lakota (Galium aparine), mrtve 
koprive (Lamium spp.) in vijolice (Viola spp.); 

- ozkolistni pleveli: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli), plazeča pirnica (Elymus 
repens), enoletna latovka (Poa annua), zeleni muhvič (Setaria viridis), sivozeleni muhvič 
(Setaria pumila) in divji sirek (Sorghum halapense). 

Sredstvo deluje (70-84,9 % učinkovitost) tudi na naslednje širokolistne plevele: njivni lisičji rep 
(Alopecurus myosuroides), njivski slak (Convolvulus arvensis), ptičja dresen (Polygonum aviculare), 
navadni tolščak (Portulaca oleracea) in pasje zelišče (Solanum nigrum). 
Sredstvo slabo deluje na srakonje (Digitaria sp.), ne deluje pa na perzijski jetičnik (Veronica persica). 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Ne sme se 
tretirati v vetrovnem vremenu, ko je hitrost vetra nad 5 m/s. 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ne bo 
poškodovalo koruze. V ekstremnih stresnih pogojih (neugodne vremenske in talne razmere, neugoden 
čas uporabe) lahko povzroči prehodne kloroze oz. zavre rast, kar pa ne vpliva na pridelek. V izogib 
tem pojavom se priporoča, da se sredstvo uporabi v času aktivne rasti posevka in ko ima koruza suhe 
liste. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo SPANDIS vsebuje aktivne snovi dikamba (sintetični 
avksini, HRAC skupina O) ter nikosulfuron in prosulfuron (inhibitorji acetolaktat sintaze (ALS), 
HRAC skupina B). Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivni snovi iz skupine inhibitorjev 
ALS je srednje do visoko ter nizko do srednje za aktivno snov dikamba. Dodatne informacije so 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. 
KOLOBAR: Če je tretirano površino zaradi propada posevka koruze treba predčasno preorati, se sme 
na isto površino ponovno sejati koruza. Jeseni se lahko na tretirano površino po predhodni globoki 
obdelavi tal seje ozimna žita in oljno ogrščico. Spomladi naslednje leto se lahko seje vse ostale 



poljščine, razen sladkorne pese in sončnic, ki se jih lahko seje šele več kot 12 mesecev po tretiranju s 
sredstvom SPANDIS. Priporoča se, da se pred setvijo navedenih poljščin (razen koruze) površino 
globoko preorje. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi herbicidi ni potrebno. O mešanju z drugimi sredstvi, se je treba 
posvetovati z zastopnikom za sredstvo. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivne snovi nikosulfuron, prosulfuron in dikamba so določene predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo SPANDIS se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
  Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H319 
H410 

Povzroča hudo draženje oči. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Kategorija: 
Draž. oči 2, H319 
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: 
P280           Nositi 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. 
 P337+P313  Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 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: 
 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: 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: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora 
delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice ter zaščito za oči/obraz. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, 
majica z dolgimi rokavi). 
 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev brez zaščitne opreme je na tretirano površino dovoljen, ko se 
škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne 
življenjske funkcije in poiskati 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 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 navodila za uporabo sredstva.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 


