
2. UPORABA: 

 
Sredstvo AKRIS se uporablja kot  kombiniran herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in 
enoletnega širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in silažo v odmerku 3 L/ha, ob priporočeni 
uporabi vode 200-400 L/ha.  

 

ČAS UPORABE: Sredstvo v rastline vstopa preko listov in korenin in dobro učinkuje na plevele 

v zgodnjih fazah njihovega razvoja, pred ali takoj po vzniku. Tretiranje  se izvede po vzniku, ko 

ima koruza od dva do šest listov (BBCH 12-16), pleveli pa največ dva lista. Sredstvo uporabljeno 

v času, ko imajo pleveli razvita več kot dva lista, ne daje zadostne učinkovitosti. Iz tega razloga 

je škropilni mešanici treba dodati ustrezen herbicid, ki bo zagotovil zatiranje teh plevelov.  

SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo zatira številne ozkolistne in širokolistne plevele, predvsem 

pa: navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), krvavordečo srakonjo (Digitaria sanguinalis), laški 

muhvič (Setaria italica), enoletno latovko (Poa annua), dresni (Polygonum sp.), navadno lobodo 

(Atriplex patula), pasje zelišče (Solanum nigrum), enoletni golšec (Mercurialis annua), kamilico 

(Matricaria spp.), belo metliko (Chenopodium album), mnogosemensko metlika (Chenopodium 

polyspermum), njivsko vijolico (Viola arvensis), navadno zvezdico (Stellaria media), navadni ščir 
(Amaranthus retroflexus) in drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora).  

Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost s: pirnico (Agropyron spp.), njivskim slakom (Convolvulus 

arvensis) in navadnim plotnim slakom (Calystegia sepium). 

 

OPOZORILA: S sredstvom AKRIS ali z drugimi sredstvi, ki vsebujejo aktivno snov 

terbutilazin, se lahko na isti površini tretira največ enkrat vsako 3. leto. Preprečiti je treba 

vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje gojene rastline. V neugodnih pogojih (npr. 

nizka temperatura zraka) in pri počasni rasti rastlin lahko pride do začasne zaustavitve rasti 

koruze ali do razredčenja posevka. V primeru propada posevka tretiranega s sredstvom AKRIS, 

se na isto zemljišče sme posejati kot nadomestni posevek le koruzo. V tem primeru predhodna 

obdelava tal ni potrebna. 

KOLOBAR: Po uporabi sredstva AKRIS se  lahko jeseni po površinski obdelavi tal poseje ozimno 

pšenico in ozimni ječmen. Naslednje leto se lahko goji na površinah, ki so bile v pretekli rastni 

sezoni tretirane s sredstvom AKRIS, vse vrste jarih žit, koruzo, oljno ogrščico, sladkorno peso in 

krompir. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni 

fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. 

MEŠANJE: Sredstvo AKRIS se lahko meša z drugimi registriranimi herbicidi za uporabo po 

vzniku koruze in plevelov.  

KARENCA: Karenca za koruzo za zrnje in silažo je zagotovljena s časom uporabe. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivni snovi dimetenamid-P in terbutilazin so v skladu s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo AKRIS se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS08     GHS09  



 
Opozorilne besede:       Nevarno      

 

Kategorija: 

Rakotvorno, kat. 2. 

Kronično za vodno okolje, kat. 1. 

Stavki o nevarnosti:   

H351 

H302 

Sum povzročitve raka. 

Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

 

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.  

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.  

P264 Po uporabi temeljito umiti roke.   

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  

P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.  

 

Previdnostni stavki - odziv: 

P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 

ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

 

P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite 

zdravniško pomoč/oskrbo. 

 

P330 
Previdnostni stavki - 

odstranjevanje: 

P501 
Drugi stavki: 

EUH401 

Izprati usta. 

 

Odstraniti vsebino/posodo na mestih, ki so namenjena 

zbiranju nevarnega ali specialnega odpada. 

Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v 

skladu z navodili za uporabo. 

 

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 upoštevati varnostni pas 10 m do vodnih 

površin. 

 
Proizvajalec 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. Proizvajalec 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 do vodne površine 1. reda in 10 

m do vodne površine 2. reda.  

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge 
ter polnjenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitne rokavice in delovno obleko. Pri 
škropljenju s traktorsko/nošeno škropilnico mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, 
delovno obleko, klobuk s širokimi krajci in trpežno obutev.  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši. 



 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oz. v 

dobro prezračen prostor in jo zavarujemo pred mrazom oz. vročino. Zagotovi se ji osnovne 

življenjske funkcije in se 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 očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V 

primeru draženja 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 daje piti ničesar. Če je možno se zdravniku 

predloži navodila za uporabo.  

Medicinska pomoč: Zdravljenje je simptomatično. Specifičen protistrup ni poznan. Zagotoviti 

in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. 

 

 


