
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo DICOTEX se uporablja kot sistemični herbicid, ki v rastlino 
vstopa preko listov, deloma tudi preko korenin. Aktivne snovi se večinoma premikajo v smeri 
novo zraslih rastlinskih delov, zato najznačilnejše poškodbe nastanejo na razvijajočih se 
listih. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo DICOTEX se uporablja športnih tratah (igriš če za 
golf ipd.)  za zatiranje širokolistnega plevela  v odmerku  7,5 L/ha pri porabi vode 1000 L na 
ha oziroma 75 mL na 10 L vode na 100 m2. 
SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo DICOTEX se uporablja za:  

- zatiranje  plazeče detelje (Trifolium repens), navadne marjetice (Bellis perennis), 
mrtve koprive (Lamium sp.), jetičnikov (Veronica spp.), navadnega plešca (Capsella 
bursa pastoris), in njivske spominčice (Myosotis arvensis), 

- zmanjševanje zapleveljenosti  z navadno črnoglavko (Prunella vulgaris), plazečo 
zlatico (Ranunculus repens), navadnim rmanom (Achillea millefolium), njivsko pasjo 
kamilico (Anthemis arvensis), topolistno kislico (Rumex obtusifolius) in navadnim 
regratom (Taraxacum officinale). 

 

ČAS UPORABE:  
S sredstvom se lahko tretira v času od začetka aprila do konca septembra.  
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 
Sredstvo DICOTEX se lahko uporabi šele 5 dni po zadnji košnji, po uporabi pa se počaka 
vsaj 7 dni do naslednje košnje.  
OPOZORILA: 
Uporaba na okrasnih tratah, javnih površinah, parkih in površinah namenjenih za igro otrok 
ter na travinju oziroma proizvodnih travnikih in pašnikih je prepovedana.  
Tretirane trate se ne sme uporabljati za krmljenje živali.  
Tretiranje je dovoljeno samo z ročnimi nahrbtnimi in traktorskimi škropilnicami.  
Delovanje sredstva je odvisno od klimatskih pogojev, ugoden vpliv imajo dejavniki, ki 
pospešujejo fotosintezo (temperatura zraka in svetloba).  
Da bo sredstvo delovalo učinkovito, ga je potrebno uporabljati na dovolj razvitih rastlinah, ne 
pa takoj po košnji.  
Izogibati se je potrebno tretiranju v času suše in takrat, ko je velika verjetnost padavin v 
naslednjih 24 urah. 
Sredstvo je potrebno skladiščiti ločeno od ostalih fitofarmacevtskih sredstev, ker lahko 
izhlapevanje tega sredstva povzroči spremembo lastnosti ostalim sredstvom.  
FITOTOKSIČNOST: Pri tretiranju je potrebno preprečiti zanašanje na sosednje rastline. Če 
se sredstvo uporablja v skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično za travo. Po setvi trate, 
se sredstva na tej površini ne sme uporabljati vsaj šest mesecev po vzniku trave. 
ANTRIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo DICOTEX vsebuje štiri aktivne snovi, ki 
glede na način delovanja pripadajo skupini sintetični auksini. V kolikor bi sredstvo DICOTEX 
ali sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi iz prej navedene skupine, uporabljali več let zapored 
na isti površini, obstaja možnost, da tretirani pleveli razvijejo odpornost nanje. Pojavu 
rezistence se lahko izognemo, z menjavanjem ali mešanjem herbicidov, ki imajo različne 
načine delovanja. 
MEŠANJE: Ne priporoča se mešanja tega sredstva z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 

 MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivne snovi dikamba, 2,4-D, MCPA in mekoprop P so določene s 
predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 



3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo DICOTEX se razvrš ča  kot: 
Draž. oči 2, H319 
Kron. strup. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo DICOTEX se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 
 Opozorilne besede:       Pozor  
Stavki o nevarnosti:   
H319 
H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Povzroča hudo draženje oči. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

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

 EUH208 Vsebuje 2,4-D DMA sol. Lahko povzroči alergijski odziv. 
 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P280 Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči/zaščito za obraz.  
 Previdnostni stavki - odziv: 
P305+P351+P338 
 
 
P337+P313 
P391 

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez 
težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
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: 
 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 je treba pri tretiranju športnih trat upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 
m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.  

  
Imetnik registracije 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 
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 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.  



VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico 
in ročno/oprtno škropilnico mora delavec  uporabljati primerno zaščitno obleko  (delovni 
kombinezon), zaščitne rokavice ter ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala. Pri 
stiku s tretiranimi rastlinami oziroma delu na tretirani površini mora delavec uporabljati 
primerno delovno obleko  (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi)  in rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane rastline 
posušijo. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež 
zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji 
zagotovi  ji osnovne življenjske funkcije. Nezavestnega se namesti v bočni položaj. Pokliče 
se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo.    
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 je treba posvetovati z zdravnikom. 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 mlačno 
vodo. 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. Ne izziva se bruhanja. 
Takoj se je treba posvetovati z zdravnikom in mu pokazati navodilo za uporabo sredstva 
oziroma originalno embalažo ali etiketo. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar, niti se mu ne 
izziva bruhanja.  
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično 
odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in 
podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve.   
 


