
2. UPORABA: 

 

Sredstvo PALLAS 75 WG se uporablja kot foliarni sistemični herbicid. Popolno odmrtje plevela 

nastopi v 2-3 tednih po tretiranju v idealnih vremenskih razmerah, v primeru manj idealnih pogojih pa 

odmrtje lahko traja od 8 do 9 tednov.  

 

Sredstvo se  uporablja izključno v kombinaciji z ustreznim močilom (npr. Nu-Film v odmerku 0,1 

L/ha) v ozimni in jari pšenici, tritikali ter rži: 

- v odmerku 120 g/ha za zatiranje navadne zvezdice (Stellaria media), 

- v odmerku 160 g/ha za zatiranje jetičnikov (Veronica spp.), 

- v odmerku 200 g/ha za zatiranje navadnega srakoperca (Apera-spica venti), 

njivske pasje kamilice (Anthemis arvensis), navadnega plešca (Capsela 

bursa-pastoris), stoklase (Bromus sp.), njivske gorjušice (Sinapsis arvensis, 

SINAR), vijolic (Viola spp.) in ovsa (Avena spp.), 

- v odmerku 250 g/ha za zatiranje njivskega lisičjega repa (Alopecurus 

myosuroides) v razvojni fazi BBCH 21-3, plezajoče lakote (Galium aparine), 

škrlatno rdeče mrtve koprive (Lamium purpureum) in ljuljke (Lolium sp.).  

 

Priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha.  

 

ČAS TRETIRANJA: S sredstvom se tretira spomladi od razvojne faze, ko imajo žita 2 razvita lista, do 

razvojne faze drugega internodija (BBCH 12-32). 

 

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni dobi. 

Sredstvo deluje posebno dobro v času, ko je ozkolistni plevel v stadiju 3-4 poganjkov oziroma, ko ima 

širokolistni plevel 6-8 razvitih listov. Na dobro delovanje aktivne snovi ugodno vplivata sončna 

svetloba in zadostna količina vlage v tleh. Sredstva se ne uporablja pri temperaturi zraka pod 5 °C  

oziroma ko se pričakuje, da bi temperatura v nočnem času padla pod ledišče.   

V primeru preoravanja posevka žit se lahko 6 tednov po tretiranju z aktivno snovjo piroksulam in po 

ponovni obdelavi tal do globine 15 cm posejejo sledeče gojene rastline: jara pšenica, ječmen, rž in 

koruza. 

S sredstvom se lahko tretira samo ob uporabi traktorske škropilnice. 

KOLOBAR: Po uporabi aktivne snovi piroksulam ni priporočljivo v naslednji rastni sezoni sejati 

naslednjih gojenih rastlin: sladkorna pesa, krompir, solata, špinača, radič, fižol ter čebula, zaradi velike 

možnosti pojava znakov fitotoksičnosti na njih. Po potrebi se je treba glede setve naslednjih posevkov 

posvetovati s proizvajalcem oziroma zastopnikom za sredstvo. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo lahko v neugodnih vremenskih razmerah in pri nekaterih sortah 

povzroči znake fitotoksičnosti (zastoj v rasti, bledica), ki so  prehodnega značaja in v 14 dneh po 

tretiranju postopoma izginejo. 

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 

 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 

pridelkih za aktivno snov piroksulam za pšenico,  rž in tritikalo so v skladu s predpisi o mejnih 

vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo PALLAS 75 WG se razvršča in označi  kot: 

 

Piktogrami GHS:  



GHS09  

 

Opozorilne besede:     Pozor 

Stavki o nevarnosti:   

H410 

Kategorija: 

Akut. in kron. za vod. okolje 

1, H410 

Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

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

navodili za uporabo. 

EUH 208  Vsebuje piroksulam in klokvintocet-meksil.  Lahko povzroči alergijski 

odziv. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: / 

Previdnostni stavki - odziv: 

 P391    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. 

  

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 varovanja 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: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, 

polnjenju rezervoarja ter med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico je treba nositi 

zaščitne rokavice in zaščitno obleko (delovni kombinezon). Pri stiku s škropljenimi rastlinami je treba 

nositi primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi). 

 

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 čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in se jo 

zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se 

pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.  

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom.  

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpere s čisto vodo. Če znaki 

draženja ne minejo, se je treba posvetovati z zdravnikom. 

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Osebi z 

moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. Takoj se pokliče 

zdravnika in se  mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 

Pri vdihavanju:  Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičnega 

antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.  

 


