
2. UPORABA 
 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo ALISTER NEW vsebuje tri aktivne snovi: diflufenikan,  

jodosulfuron-metil-natrij  in mezosulfuron-metil-natrij. Diflufenikan preprečuje nastanek 

karotenoidov in vstopa v plevele večinoma preko koreninic in stebelc kalečih plevelov ter preko 

listov že vzniklih mladih plevelov, v katerih povzroči razgraditev klorofila. Mezosulfuron-metil-

natrij in jodosulfuron-metil-natrij imata sistemično delovanje; preprečujeta nastanek encima 

acetolaktat sintetaza in v rastlino vstopata preko celotne rastline, predvsem pa skozi liste. 

 

NAVODILO ZA UPORABO: 

Sredstvo ALISTER NEW se uporablja kot sistemični herbicid v ozimni pšenici za zatiranje 

ozkolistnega in širokolistnega plevela v odmerku 1 L/ha in porabi vode 200 do 400 L/ha.   
 
ČAS UPORABE: S sredstvom se tretira konec zime ali zgodaj spomladi, od razvojne faze dveh 
razvitih listov do faze konca razraščanja posevka (BBCH 12-29). Ozkolistni plevel je najbolj 
občutljiv od razvojne faze enega do faze treh razvitih pravih listov, širokolistni pa od razvojne 
faze dveh do faze štirih razvitih pravih listov. 

SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo učinkovito zatira naslednje enoletne ozkolistne in 

širokolistne plevele: plezajočo lakoto (Galium aparine), kamilice (Matricaria spp.), navadno 

zvezdico (Stellaria media), jetičnike (Veronica spp.), latovke (Poa spp.), poljski mak (Papaver 

rhoeas), ljuljke (Lolium spp.), njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides), nacepljenolistno 

krnomočnico (Geranium dissectum) in  navadno njivko (Aphanes arvensis). 

Pri uporabi konec zime ali na začetku pomladi pa omejuje številčnost populacije njivske vijolice 

(Viola arvensis).  
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 
Uporaba sredstva ALISTER NEW v terminu ob koncu zime ali zgodaj spomladi zoper kamilice 
ali nacepljenolistno krnomočnico ni podprta s podatki o učinkovitosti, zato  je  v praksi mogoče 
pričakovati tudi nekatera odstopanja od zgoraj navedenih stopenj učinkovitosti.  
Tretirati je treba v brezvetrju. Preprečiti je treba zanašanje na sosednje posevke, še posebej na 
lucerno, grah in oljno ogrščico. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ob predpisani uporabi načeloma ni fitotoksično za gojene 

rastline. Občasno se na gojenih rastlinah lahko pojavijo prehodni znaki fitotoksičnosti, ki pa ne 

vplivajo na kakovost in količino pridelka.  

KOLOBAR: Po tretiranju posevka v zimskem ali zgodnjem spomladanskem terminu se lahko v 

kolobar vključi naslednje gojene rastline: trave iz rodu Lolium, oljno ogrščico, ozimni in jari 

ječmen, ozimno in jaro pšenico, tritikalo, grah, peso, sončnice, koruzo ter po predhodnem 

preoravanju lucerno (od avgusta dalje).  

PROPAD POSEVKA: 

V primeru predčasnega propada posevka se ne sme sejati  sončnic, lana, oljne ogrščice, 

krompirja, ovsa, pese, soje, trav iz rodu Lolium  in lucerne. Po preteku 75 dni in po predhodni 

obdelavi tal se lahko seje koruzo. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Herbicid ALISTER NEW vsebuje tri aktivne snovi. Aktivni 
snovi jodosulfuron metil - natrij in mezosulfuron metil - natrij pripadata kemijski skupini sulfonil 
sečninskih herbicidov, diflufenikan pa kemijski skupini anilidi karboksilnih kislin. Glede na način 
delovanja pripadata jodosulfuron metil-natrij in mezosulfuron metil - natrij skupini inhibitorjev 
encima acetolaktat sintetaza (HRAC skupina 2, stara oznaka B), diflufenikan pa inhibitorjem 
oblikovanja karotenoidov (HRAC skupina 12, stara oznaka F1). Tveganje za razvoj rezistence 
na herbicide iz omenjene skupine je zmerno do visoko če se sredstvo uporablja brez vsakršnih 
omejitev. Pojavu rezistence se lahko izogne ali se ga vsaj upočasni z menjavanjem ali 
mešanjem sredstev, ki imajo različne načine delovanja. Zato se priporoča izmenična uporaba 
herbicidov z različnimi načini delovanja.  

KARENCA: Karenca za ozimno pšenico je zagotovljena s časom uporabe.  

 



MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivne snovi diflufenikan, jodosulfuron-metil-natrij in mezosulfuron-metil-natrij 
so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih. 

 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo ALISTER NEW se razvršča kot: 

Draženje kože 2, H315 

Preobčutljivost kože 1, H317 

Draženje oči 2, H319,  

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

 
Sredstvo ALISTER NEW se označi kot: 

Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  

 

Opozorilne besede: Pozor     
Stavki o nevarnosti: 
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. 

EUH208 Vsebuje 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on in poli(oksi-1,2-etandiil), α-metil-ω-

hidroksi-, C11-14-izoalkil etre. Lahko povzroči alergijski odziv. 
Previdnostni stavki - splošno: / 

Previdnostni stavki - preprečevanje:  

P261  Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. 

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

 

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 imetnik 



registracije 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 pri tretiranju 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 
ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec  uporabljati primerno zaščitno  obleko 
(kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje in 
ščitnik za obraz. 
Med tretiranjem s traktorsko 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 uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, 
majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Opozorilo: V primeru ročnega odstranjevanja tretiranega plevela je potrebna tudi uporaba 
zaščitnih rokavic. 
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 ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino, ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za nezavestnega (na 
levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC 
postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Takoj se pokliče 
zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 

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 počasnim 

curkom, s čisto mlačno vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če se 

to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z izpiranjem. Če draženje ne mine,  se je treba 

posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme izzivati bruhanja, niti se 
mu ne daje  ničesar piti. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva. 
Medicinska pomoč:  Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če 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 (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

 


