
2. UPORABA  
 
Sredstvo  CENTIUM 36 CS je talni herbicid, namenjen zatiranju nekaterih vrst ozkolistnega 
in širokolistnega plevela. 
 
a) GLAVNE UPORABE: 
 
-  v bučah se tretira  v času po setvi pred vznikom posevka,  v odmerku 0,25 L/ha, pri porabi    
200 do 300 L vode na ha; 

Dobro zatira plevele, kot so npr.: navadna zvezdica (Stellaria media),  perzijski jetičnik 
(Veronica persica), enoletna latovka (Poa annua) in plezajoča lakota (Galium aparine). 
Zadovoljivo zatira: belo metliko (Chenopodium album), poljski jetičnik (Veronica arvensis),  
navadno kostrebo (Echinochloa crus –galli) in škrlatno rdečo mrtvo koprivo (Lamium 
purpureum).  
Sredstvo ne zatre: navadne rosnice (Fumaria officinalis) in njivske vijolice (Viola arvensis).  

 

-  v oljni ogrš čici se tretira po setvi oziroma najpozneje 3 dni po setvi in pred vznikom 
posevka v odmerku 0,25 L/ha, pri porabi 200 do 400 L vode na ha.  

Dobro zatira plevele, kot so npr.:  navadna zvezdica (Stellaria media)  in škrlatno rdeča 
mrtva kopriva (Lamium purpureum). 
Zadovoljivo zatira: plezajočo lakoto (Galium aparine), navadni plešec (Capsella bursa-
pastoris), belo metliko (Chenipodium album) in navadno škrbinko (Sonchus oleraceus). 
Sredstvo ne zatre: njivskega mošnjaka (Thlaspi arvense), njivske vijolice (Viola arvensis), 
perzijskega jetičnika (Veronica persica) in prave kamilice (Matricaria chamomilla).  

 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili. 
 
 
 
b) MANJŠE UPORABE: 
 
Učinkovitost in fitotoksičnost FFS CENTIUM 36 CS pri uporabi na spodaj navedenih gojenih 
rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS CENTIUM 36 CS na 
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Te uporabe so: 

- v strniš čni repi in podzemni kolerabi  se sredstvo uporabi neposredno po setvi v 
odmerku 0,2 L/ha; 

- v podzemni kolerabi  se sredstvo uporabi neposredno po setvi  najpozneje do razvojne 
faze 6 listov (BBCH 16) v deljeni (split) aplikaciji v odmerku 2 krat po 0,1 L/ha; 

- v soji se sredstvo uporabi neposredno po setvi oziroma najpozneje 3 dni po setvi v 
odmerku 0,25 L/ha, pri porabi 200 do 400 L vode na ha. 

 
  

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na isti površini uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. 
Sredstva se ne sme uporabljati na mokrem ali presuhem zemljišču, v času suše ali 
temperaturne inverzije. Pri tretiranju je treba paziti, da ne pride do zanašanja na sosednje 
gojene rastline. Od meje tretirane površine do posevka vrtnin, poljščin, trajnih nasadov, 
drevesnic in ostalih površin, na katerih so nekmetijske rastline, je treba zagotoviti vsaj dva 
metra varnostnega pasu.  
V primeru propada posevka, ki je bil tretiran s sredstvom CENTIUM 36 CS je treba tla 
globoko preorati 20 - 30 cm globoko. Kot nadomestne gojene rastline se lahko šest tednov 
po tretiranju sejejo grah, fižol, krompir, koruza, sončnice, solata, špinača, zelje, jari ječmen, 
jara pšenica, oves in lucerna. 
KOLOBAR: Po spravilu pridelka lahko posevku sledijo rastline, ki so običajne v kolobarju 
(ozimna pšenica, ozimni ječmen, tritikala, ozimna oljna ogrščica), če je od tretiranja preteklo 



vsaj 5 mesecev. Pred setvijo/sajenjem naslednjih posevkov se priporoča preorati tla vsaj do 
globine 15 cm.  
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov klomazon je v 
skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CENTIUM 36 CS se razvršča in označi kot: 
 
 Piktogrami GHS: / 
 
 Opozorilne besede:    
H413 
Kategorija: 
Kron. vod. okolje 4, H413 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. 

 
 
Stavki o nevarnosti:  / 

  

   
Kategorija: / 
 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

  
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
 P102   Hraniti zunaj dosega otrok. 
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  
 
Previdnostni stavki - odziv: /  

  

   
Previdnostni stavki - 
shranjevanje:  

 
 

 

 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 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: / 
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 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. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo pripravka. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije do 2 dl 
vode. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. Če je potrebno, se posvetujemo z zdravnikom.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesno veko in se oko temeljito spere s čisto 
vodo. V primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ukrepa se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičnega antidota ni. 


