
2. UPORABA:  
 
LUMAX je selektivni herbicid  zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela 
v koruzi , ki se uporablja: 

a) pred vznikom koruze izven vodovarstvenih območij: 
- na lahkih peščenih tleh  v odmerku 3,25-3,5 L/ha (32,5-35 ml na 100 m2); 
- na srednje težkih tleh v odmerku 3,5 – 3,75 L/ha (35 – 37,5 ml na 100 m2); 
- na težkih tleh v odmerku 3,75 - 4 L/ha (37,5 – 40 ml na 100 m2). 

b) zgodaj po vzniku koruze v odmerku 3– 4 L/ha (30 – 40 ml na 100 m2), ko ima koruza 
največ 4 liste in ko ima ozkolistni plevel, predvsem kostreba, največ 3 liste (ne sme se 
še razraščati). Nižji odmerek se uporablja na lahkih tleh. 

 
OPOZORILA:  
OPOZORILA:  
Pred vznikom uporaba na vodovarstvenih obmo čjih ni dovoljena.  
S sredstvom LUMAX ali z drugimi sredstvi, ki vsebuj ejo aktivno snov terbutilazin, se 
lahko na isti površini tretira najve č enkrat vsako 3. leto. 
Ne tretirajte v primeru pomanjkanja vlage v tleh. Če so v času po setvi koruze sušne 
razmere, priporočamo aplikacijo sredstva LUMAX zgodaj po vzniku koruze. 
Ne tretirajte v vetrovnem vremenu (hitrost vetra nad 5 m/s). 
 
FITOTOKSIČNOST:  Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, 
ne bo poškodovalo koruze. 
MEŠANJE: Lumax se lahko meša z ostalimi herbicidi in gnojili, ki se uporabljajo v koruzi. 
KARENCA: Karenca  za koruzo je zagotovljena s časom uporabe.  
 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo LUMAX se razvršča  in označi kot: 
 
N   Okolju nevarno.  
Xn   Zdravju škodljivo. 
R22  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za obraz/oči. 
S46  Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati 

embalažo ali etiketo. 
S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek.  
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer 
in vodnih izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne 
sme tretirati  v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje 
brega voda 2. reda.  
 



MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se  umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma 
v dobro zračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom.  Zagotoviti je potrebno osnovne 
življenjske funkcije. Takoj se posvetuje z zdravnikom in se mu posreduje podatke o pripravku, 
ki so na originalni embalaži in/ali navodilu za uporabo pripravka. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije 2-3 dl vode, bruhanja se  ne izziva. 
Takoj se je potrebno posvetovati z zdravnikom. Osebam z motnjo zavesti se ne da ničesar piti, 
niti se  ne izziva bruhanja, namesti se ga v bočni položaj.  
Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito spere z vodo 
in milom.  
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči  temeljito spere s čisto 
vodo. Če draženje ne preneha se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se je potrebno ravnati po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku:  Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V 
primeru  zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca, aplikacija aktivnega 
oglja in saliničnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično. 
 
 


