
2. UPORABA 
 
Sredstvo CAMBIO se uporablja kot translokacijski herbicid, ki se uporablja v koruzi  za zatiranje 
nekaterih vrst enoletnega in večletnega širokolistnega plevela po vzniku plevela v odmerku 2 L/ha, v 
fenološki fazi, ko ima koruza 2 do 6 listov (BBCH 12-16). Enoletni plevel naj bo v fenološki fazi 2 do 
4 listov (BBCH 12-14),  njivski slak naj bo dolg 15 do 20 cm, njivski osat pa naj bo v fazi rozete. 
Priporočena uporaba vode je 200-400 L/ha.  
 
SPEKTER DELOVANJA: 

Sredstvo dobro zatira  
(pričakovana učinkovitost nad 85 %) 

baržunasti oslez (Abutilon theophrasti) 
vitkocvetni ščir (Amaranthus powellii) 
srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus) 
navadna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) 
navadni plešec (Capsella bursa-pastoris) 
bela metlika (Chenopodium album) 
izrodna metilka (Chenopodium hybridum) 
navadni kristavec (Datura stramonium) 
navadni slakovec (Fallopia (Polygonum) 
convolvulus) 
plezajoča lakota (Galium aparine) 
navadni oslez (Hibiscus trionum) 
bela gorjušica (Sinapis alba) 
njivska gorjušica (Sinapis arvensis) 
pasje zelišče (Solanum nigrum) 
njivska škrbinka (Sonchus arvensis) 
navadna zvezdica (Stellaria media) 
navadni bodič (Xanthium strumarium) 

Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost  
(pričakovana učinkovitost 76-85%)  

ščavjelistna dresen (Persicaria (Polygonum) 
lapathifolia) 
njivski slak (Convolvulus arvensis) 

Sredstvo ima omejeno delovanje  
(pričakovana učinkovitost 60-75 %) 

njivski osat (Cirsium arvense) 

 

Za boljšo učinkovitost sredstva na posamezne vrste plevela se priporoča dodajanje močila, npr. 
Dash HC v odmerku 1 L/ha. 
 
OPOZORILA: 
S sredstvom se ne sme tretirati, če so v obdobju do 6 ur po tretiranju napovedane padavine. 
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni sezoni.  
Če je potrebno koruzo, tretirano s sredstvom CAMBIO podorati, se priporoča obdelava tal do globine 
10 cm. Štiri tedne po tretiranju se lahko seje oljno ogrščico, grah in čebulo.  
KOLOBAR: V primeru običajnega kolobarja, sredstvo ne povzroča vplivov na naslednje rastline. 
FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi na gojenih rastlinah, kjer je sredstvo registrirano, ne 
povzroča fitotoksičnosti. Pri hibridih koruze, občutljivih na aktivno snov dikamba, lahko pride do 
kratkotrajnega pojava fitotoksičnosti. Ne priporoča se mešanja sredstva z organofosfornimi insekticidi 
in sredstvi EC formulacije zaradi možne fitotokičnosti. O občutljivosti posameznih hibridov koruze se 
je pred uporabo sredstva treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom. 
KARENCA: Za koruzo je karenca zagotovljena s časom uporabe. Koruzno zrnje se lahko krmi živini 
ob upoštevanju karence 100 dni. Ostale dele koruze se lahko krmi živini ob upoštevanju karence 4 
tedne od zadnjega tretiranja. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo CAMBIO vsebuje aktivni snovi dikamba in bentazon. 
Dikamba pripada skupini sintetičnih avksinov ter deluje tako, da zavira delovanje encima acetolaktat 
sintetaza, v rastlini povzroči anomalije v celični delitvi in posledično v rasti celice. V končni fazi 



rastline propadejo zaradi neusklajene rasti. Bentazon deluje zaviralno na fotosintezo v fotosistemu II. 
Če se sredstvo uporablja več let zapored na isti površini, obstaja možnost da tretirani pleveli nanj 
razvijejo odpornost. Pojavu rezistence se lahko izognemo z menjavanjem ali mešanjem 
komplementarnih sredstev, ki imajo različne načine delovanja. 
 
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša s fitofarmacevtskimi sredstvi kot so: Kelvin OD, Focus Ultra, 
močilom Dash HC ter s kombinacijo Kelvin OD + Dash HC in Focus Ultra + Dash HC.  
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivni snovi bentazon in dikamba so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

  3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CAMBIO se razvršča in označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

 GHS07   
 
 Opozorilne besede:     Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.   
Kategorija: 
Preobčut. kože 1, H317 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

 Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
 Previdnostni stavki - odziv: 
 P302+P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode in mila. 
 P333+P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 

  P362+P364  Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.  
  Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
 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. 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), zaščitne rokavice in  zaščito za oči/obraz (npr. očala).  Med tretiranjem s traktorsko 
nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), 
trpežno obutev in zaščitne rokavice. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati 
primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je 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. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Sprostiti je treba dihalne poti in se ravnati 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. 
Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeti ima in če se to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z 
izpiranjem. 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. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti ji izzvati bruhanja. Če je 
možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje 
le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je 
simptomatično.  
 
 


