
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo MEDAX TOP se uporablja kot fitoregulator (regulator rasti). 
Zavira nastajanje rastnega hormona giberelina, kar vidno zmanjša rast poganjkov na 
tretiranih rastlinah. Aktivni snovi v rastlino preideta preko listja v 4 urah po tretiranju in se 
premikata po njej navzgor (akropetalno), v manjšem obsegu pa tudi navzdol (bazipetalno).  
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 
1. GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo se uporablja: 
- v ozimni pšenici, ozimnem in jarem je čmenu ter tritikali v odmerku 0,6-1,0 L/ha, v času 
od fenološke faze začetka kolenčenja: primarni in stranski poganjki pokončni, začetek 
podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1 cm nad mestom 
razraščanja, do faze zastavičarja, ki je še zvit (BBCH 30-37). S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. 
- v rži v odmerku 0,6-1,0 L/ha, v času od fenološke faze začetka kolenčenja: primarni in 
stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa 
natipamo vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do faze zastavičarja (ploskev zgornjega lista 
zravnavana, viden jeziček-ligula) (BBCH 30-39). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ enkrat v eni rastni dobi. 
- v ozimni oljni ogrš čici  v odmerku 1,0 L/ha, v jesenskem času od fenološke faze, ko je 
tretji list razvit, do faze, ko še ni stranjskih poganjkov (BBCH 13-20).  
Zaradi boljše učinkovitosti se sredstvu lahko doda 1 kg/ha amonijevega sulfata. S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. 
- v  ozimni oljni ogrš čici  v deljenem odmerku 0,5 + 0,5 L/ha (split aplikacija), v jesenskem 
času od fenološke faze, ko je tretji list razvit, do faze ko še ni stranjskih poganjkov (BBCH 
13-20). Zaradi boljše učinkovitosti se sredstvu lahko doda 0,5 kg/ha amonijevega sulfata.        
S sredstvom se lahko na istem zemljišču v split aplikaciji tretira največ dvakrat v eni rastni 
dobi. Najmanjši razmak med tretiranjema naj bo 14 dni.  
- v ozimni in jari oljni ogrš čici  v odmerku 1,0 L/ha, v spomladanskem času od fenološke 
faze začetka razvoja stranskih poganjkov: zaznaven prvi stranski poganjek, do fenološke 
faze, ko so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti še vedno zaprti ("rumen brst") (BBCH 21-59).  
Zaradi boljše učinkovitosti se sredstvu lahko doda 1 kg/ha amonijevega sulfata. S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. 
- v ozimni oljni ogrš čici  v odmerku 1,0 L/ha, v jesenskem in spomladanskem času od 
fenološke faze, ko je tretji list razvit, do faze, ko še ni stranjskih poganjkov (BBCH 13-20) in 
od fenološke faze začetka razvoja stranskih poganjkov: zaznaven prvi stranski poganjek, do 
faze, ko so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti še vedno zaprti (“rumen brst") (BBCH 21-59), za 
povečanje prezimovanja rastlin, regulacijo rasti, zmanjšanje višine rastlin, zmanjšanje dolžine 
glavnega stebla in zmanjšanje poleganja.  
Zaradi boljše učinkovitosti se sredstvu lahko doda 1 kg/ha amonijevega sulfata.  
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni dobi. Razmak 
med tretiranji je zagotovljen z zimskim mirovanjem vegetacije.  

Odmerek sredstva je mogoče zmanjšati za 20-25 %, če dnevna povprečna temperatura 
zraka doseže 12-15°C. Priporočena poraba vode je 100-400 L/ha. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za rastline za katere je registrirano.  
 
 
2. MANJŠE UPORABE: 
 



Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva MEDAX TOP pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva MEDAX TOP 
na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Sredstvo se uporablja: 
- v ovsu v odmerku 0,6-1,0 L/ha, v času od fenološke faze začetka kolenčenja: primarni in 
stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa 
natipamo vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do faze zastavičarja (ploskev zgornjega lista 
zravnavana, viden jeziček-ligula) (BBCH 30-39). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ enkrat v eni rastni dobi.  
- v oljni repici, gorjušici, lanu, maku, ri čku in oljni redkvi v odmerku 0,6-1,0 L/ha, v času 
od fenološke faze začetka razvoja stranskih poganjkov: zaznaven prvi stranski poganjek, do 
fenološke faze v kateri so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti še vedno zaprti ("rumen brst") 
(BBCH 21-59). 
Zaradi boljše učinkovitosti se sredstvu lahko doda 1 kg/ha amonijevega sulfata. S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi.  

Odmerek sredstva je mogoče zmanjšati za 20-25 %, če dnevna povprečna temperatura 
zraka doseže 12-15°C. Priporočena poraba vode je 100-400 L/ha. 
 
 
OPOZORILA: 
Tretiranje v žitih: Sredstvo MEDAX TOP se uporablja spomladi za regulacijo rasti žit. 
Sredstvo zmanjšuje višino rastlin in posledično preprečuje poleganje posevkov žit. 
Jesensko tretiranje v oljni ogrš čici: Sredstvo MEDAX TOP se uporablja jeseni za 
regulacijo rasti oljne ogrščice. Sredstvo izboljša prezimitev posevka oljne ogrščice, 
zmanjšuje dolžino glavnega stebla in zmanjšuje višino rastlin. 
Spomladansko tretiranje v oljni ogrš čici: Sredstvo MEDAX TOP se uporablja spomladi za 
regulacijo rasti ozimne in jare oljne ogrščice. Sredstvo zmanjšuje višino rastlin in poleganje 
posevka oljne ogrščice. 
Zaporedno jesensko/spomladansko tretiranje v oljni ogrš čici: 
Sredstvo MEDAX TOP se uporablja zaporedno jeseni/spomladi za regulacijo rasti oljne 
ogrščice. Sredstvo izboljša prezimitev posevka oljne ogrščice, zmanjšuje dolžino glavnega 
stebla, zmanjšuje višino rastlin in zmanjšuje poleganje.  
V kolikor povprečna dnevna temperatura zraka pade pod 15°C, se odsvetuje uporaba 
sredstva MEDAX TOP. 
Sredstva MEDAX TOP se ne sme uporabljati, ko so rastline pod stresom zaradi suše, 
poplave, pozebe, če tla nimajo dovolj hranil ali zaradi drugih dejavnikov, ki bi lahko oslabili 
vitalnost in rast posevka. 
Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanja na sosednje gojene rastline. 
Učinek na pekovske lastnosti pridelka tretiranih žit in pivovarske lastnosti pridelka tretiranega 
ječmena ni v celoti preizkušen, zato se je glede morebitnih negativnih učinkov potrebno 
posvetovati z nosilcem registracije.  
KOLOBAR: Po spravilu pridelka, tretiranega s sredstvom MEDAX TOP, se sme na isto 
površino sejati katerokoli gojeno rastlino. 
MEŠANJE: Sredstvo MEDAX TOP se lahko meša z amonijevim sulfatom. O mešanju z 
drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z zastopnikom za sredstvo.  
KARENCA: Karenca za ozimno pšenico, ozimni in jari ječmen, tritikalo, rž, ozimno in jaro 
oljno ogrščico, oves, oljno repico, gorjušico, lan, mak, riček in oljno redkev je zagotovljena s 
časom uporabe.  
 
 



3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo MEDAX TOP se razvrš ča  kot: 
Akutna strup. 4, H302 
Akut. in kron. strup. za vod. okolje 3, H412 
 
Sredstvo MEDAX TOP se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07  
 
 Opozorilne besede:       Pozor  
Stavki o nevarnosti:   
H302 
H412 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

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

 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P264                                  Po uporabi temeljito umiti roke.  
 Previdnostni stavki - odziv: 
 P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 

ZASTRUPITVE/zdravnika. 
 Previdnostni stavki - shranjevanje: /  
 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. 

 
OPOZORILO ZA VAROVANJE OKOLJA: Pri rokovanju s sredstvom 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, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in 
pršilnikom mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge 
hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z 
dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev je na tretirano površino 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 
oziroma v dobro prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. 
Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 



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 prizadeto oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če se to lahko 
stori brez težav. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z 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 mogoče, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. 
Medicinska pomoč: 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. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 
O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve. 
 
 
 
 


