
2. UPORABA 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo NEXT se uporablja kot  fitoregulator (regulator rasti), ki preprečuje 
poleganje posevkov žit. Sredstvo deluje na način, da omejuje rast rastlin v višino in prekomerno rast 
stebelnih medčlenkov.  
 

a) GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo NEXT se uporablja v posevkih: 

- ozimne pšenice v odmerku 0,5 L/ha (5 mL na 100 m2) v fenološki fazi, ko je prvo kolence vsaj 
1 cm nad mestom razraščanja, do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem 
(BBCH 31-32); 

- ozimnega je čmena v odmerku 0,6 L/ha (6 mL na 100 m2) v fenološki fazi, ko je prvo kolence 
vsaj 1 cm nad mestom razraščanja do faze, zastavičarja: ploskev zgornjega lista zravnana, 
viden jeziček (ligula) (BBCH 31-39); 

- jarega je čmena  v odmerku 0,6 L/ha (6 mL na 100 m2) v fenološki fazi, ko je prvo kolence vsaj 
1 cm nad mestom razraščanja do pozne faze nabrekanja, ko je listna nožnica vidno otečena 
(BBCH 31 - 45). 

 
FITOTOKSIČNOST: Pri pravilni uporabi sredstvo ne škoduje gojenim rastlinam, za katere je 
namenjeno. 
 

b) 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 
NEXT pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z 
uporabo fitofarmacevtskega sredstva NEXT na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Sredstvo NEXT se kot manjša uporaba uporablja v posevkih: 

- tritikale v odmerku 0,6 L/ha (6 mL na 100 m2) v fenološki fazi, ko je prvo kolence vsaj 1 cm 
nad mestom razraščanja, do faze, ko so vidne prve rese (BBCH 31 - 49); 

- rži v odmerku 0,4 L/ha (4 mL na 100 m2) v fenološki fazi, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad 
mestom razraščanja, do faze, ko so vidne prve rese (BBCH 31-49). 

 
 
OPOZORILA:  
Sredstvo se uporablja ob porabi vode 200-400 L/ha.  
Rastlin, poškodovanih zaradi neugodnih vremenskih razmer, kot sta suša in zmrzal, in poškodovanih 
zaradi bolezni ali škodljivih žuželk, se ne sme tretirati.  
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni dobi.  
Pri tretiranju s sredstvom NEXT je treba preprečiti prekrivanje škropilnih poti. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov trineksapak-etil so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo NEXT se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  



GHS02  GHS07  GHS09  
 
Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H335 
H411 
Kategorija: 
Vnetljiva tekoč. 3, H226 
STOT SE 3, H335 
Akut. in kron. za vod. okolje 2, H411 
Dodatne informacije o nevarnosti:  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.   
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 
Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P210 
 
P261 Hraniti ločeno od vročine, isker,odprtega ognja ali vročih površin. Kajenje prepovedano. 
Ne vdihavati prahu/razpršila/hlapov/meglice.   
Previdnostni stavki - odziv: 
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.  
P391 Prestreči razlito tekočino.   
Previdnostni stavki - shranjevanje:  
P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.      
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP1   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 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 stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno 
obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.  
 
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 
sredstva. 



Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. 
Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. 
Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.  
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.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo ali očesno 
prho. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeti ima in če se to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z 
izpiranjem. Če draženje oči ne preneha, se je treba  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Sprosti se dihalne poti in se ravna v skladu s splošnimi ukrepi. 
Nujna zdravniška pomoč: 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. Zagotovi in 
vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 
 
 
 
 

 


