
2. UPORABA   
 
Sredstvo ALISEO PLUS se uporablja kot selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih 
herbicidov in benzojske kisline za zatiranje enoletnega in ve čletnega ozkolistnega ter 
širokolistnega plevela  v koruzi za zrnje in koruzi za silažo . Tretira se  po vzniku koruze, 
ko ima koruza 2 do 6 razvitih listov (BBCH 12-16) v odmerku 350-440 g/ha ob uporabi 200 - 
400 L vode na ha. Delovanje sredstva ALISEO PLUS se izboljša z dodatkom ustreznega 
močila v odmerku, ki je predpisan za določeno močilo. Za dodatne informacije glede izbire 
ustreznega močila se je treba posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom. 
 
SPEKTER DELOVANJA: 
Dobro zatira v odmerku 330 g/ha z dodatkom močila: 
- ozkolistne plevele: ljulke (Lolium spp.), proso (Panicum sp.), enoletno latovko (Poa annua), 
navadni oves (Avena spp.), muhviče (Setaria spp.) in divji sirek (Sorghum halepense); 
- širokolistne plevele: ščire (Amaranthus spp.), navadno lobodo (Atriplex patula), navadno 
ogrščico (Brassica napus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), navadno rosnico 
(Fumaria officinalis), kamilice (Matricaria sp.), slizek (Melandrium sp.), navadni nefrolepsis 
(Mercurialis annua), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolium), breskovo dresen 
(Polygonum persicaria), njivsko redkev (Raphanus raphanistrum), njivsko gorjušico (Sinapis 
arvenis), navadno zvezdico (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense) in jetičnik 
(Veronica sp.). 

Dobro zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila: 
- ozkolistne plevele: srakonje (Digitaria spp.), kostrebo (Echinachloa spp.); 
- širokolistne plevele: belo metliko (Chenopodium album), mnogosemensko metliko 
(Chenopodium polyspermum) ter njivsko vijolico (Viola arvensis). 

Zadovoljivo zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila: 
- ozkolistne plevele: plazečo pirnico (Elytrigia (Agropyron) repens);  
- širokolistne plevele: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), navadni plotni slak (Calystegia 
sepium), njivski osat (Cirsium arvense), plezajočo lakoto (Galium aparine), drobnocvetni 
rogovilček (Galinsoga parviflora), veliki trpotec (Plantago major), ptičjo dresen (Polygonum 
aviculare), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), navadno solinko (Salsola kali), pasje 
zelišče (Solanum nigrum), škrbinke (Sonchus spp.) in bodič (Xanthium spp.). 

OPOZORILA:  
• V času tretiranja mora biti listje suho, hkrati pa najmanj 3 ure po tretiranju ne sme 

deževati. 
• Sredstvo se lahko na isti površini uporabi največ enkrat  v eni rastni sezoni. 
• Tretira se v časovnem obdobju, ko so zunanje temperature zraka med 13 in 25°C. Ne 

tretira se, če hitrost vetra presega 15 km/h. Izvajati je treba vse možne ukrepe za 
preprečitev zanašanja pripravka na sosednja zemljišča in druge posevke. 

• Ob uporabi močila je treba vedno dodati točno določen odmerek močila, kot je 
navedeno v navodilu. 

• Z organofosfornimi insekticidi se lahko tretira 7 dni po uporabi sredstva ALISEO PLUS. 
• Sredstvo ALISEO PLUS se ne sme uporabljati za tretiranje sladke koruze, pokovke in 

semenske koruze. 
• V naslednjem letu se lahko v kolobarju za koruzo sadi vse gojene rastline, razen 

paradižnika in tobaka. V primeru propada posevka, se lahko 1 mesec po uporabi 
sredstva ALISEO PLUS seje koruza. Vse ostale informacije o vplivu sredstva na 
naslednje gojene rastline so na voljo pri proizvajalcu oziroma distributerju. 

 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo lahko povzroča prehodno fitotoksičnost na koruzi v primeru 
povečanih odmerkov, neugodnih rastnih pogojev ter v primeru prepozne uporabe. Znaki 
fitotoksičnosti (kloroze, zastoj rasti) nekaj tednov po tretiranju izginejo. O občutljivosti 



posameznih sort koruze na sredstvo ALISEO PLUS se je treba pred uporabo sredstva 
pozanimati pri proizvajalcu oziroma distributerju. 
MEŠANJE: Sredstvo ALISEO PLUS se ne sme mešati z organofosfornimi insekticidi ter s 
sredstvi, ki vsebujejo a.s. bentazon. 

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ALISEO PLUS se razvrš ča in ozna či kot: 

N   Okolju nevarno. 

Xi   Dražilno. 
R36  Draži oči. 

R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje. 

S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S39  Nositi primerno zaščito za oči/obraz. 
S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek.  
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 

etiketo. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva 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 pripravkom, mešanju škropilne brozge 
ter polnjenju rezervoarja je treba uporabljati primerno zaščito za oči (ščitnik za obraz ter 
tesno prilegajoča zaščitna očala). 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo 
in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev, kožo je treba temeljito 
umiti z vodo in milom.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s  čisto vodo. 
Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl 
vode. Takoj se je treba posvetovati z zdarvnikom. Nezavestnemu ponesrečencu se ne sme 
dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. Poklicati je treba zdravnika. 
Nujna zdravniška pomoč: V primeru zaužitja sredstva naj prisebna oseba popije aktivno oglje 
(1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine 
sredstva je indicirano izpiranje želodca. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenske 
funkcije. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 
 


