
2. UPORABA:  
 
Sredstvo PEAK 75 WG je selektivni herbicid, ki se uporablja po vzniku za zatiranje večine 
vrst enoletnega širokolistnega plevela  v koruzi  v odmerku 20 g/ha pri porabi vode 200-
400 L/ha, ob dodatku močila za izboljšanje oprijemljivosti.  
 
Odlično deluje tudi na kislice ( Rumex spp.)  in dobro na njivski osat ( Cirsium arvense).  
 
ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja po vzniku, ko ima koruza največ 7 listov in plevel 
največ 6 listov. 
 
OPOZORILA: Ne priporoča se uporaba v inbridiranih linijah. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ enkrat vsako 3. leto. Zaradi možnega pojava odpornosti plevela na 
aktivno snov prosulfuron, se priporoča uporaba herbicidov z različnim načinom delovanja. 
KOLOBAR: Jeseni se lahko seje ozimna žita in oljno ogrščico, naslednjo pomlad pa vse 
ostale gojene rastline, razen sladkorne pese in sončnic, ki se jih lahko seje po več kot 12 
mesecih od tretiranja s tem sredstvom. Pred setvijo navedenih poljščin je potrebno njivo 
preorati.  
FITOTOKSIČNOST:  Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih, na ustrezen način in 
v običajnih razmerah, ne deluje fitotoksično na sorte in hibride koruze. Ne sme se tretirati 
posevka, ki ga je poškodovala suša ali druge ujme. Če je treba iz kateregakoli razloga 
predčasno preorati posevek, se sme na tej površini čez štiri tedne sejati samo koruzo ali 
sirek. Zaradi možnega pojava fitotoksičnosti, se ne priporoča uporaba aktivne snovi 
prosulfuron v primerih, kjer je bil v posevku predhodno uporabljen organofosforni insekticid. 
MEŠANJE: Sredstvo se  ne sme mešati z organofosfornimi insekticidi. O možnosti mešanja z 
drugimi sredstvi se je potrebno predhodno posvetovati s proizvajalcem oziroma zastopnikom 
za sredstvo. 
KARENCA: Karenca  za  koruzo je zagotovljena s časom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov  prosulfuron so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo PEAK 75 WG se razvršča  in označi kot: 
 
N   Okolju nevarno. 
Xn  Zdravju škodljivo. 
R22  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R51/53 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. 
S37  Nositi primerne zaščitne rokavice. 
S46 Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 

etiketo. 
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi 
spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o 



spremembi obvestiti pristojni organ. 
 
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: V kontaminiran prostor se vstopi le ustrezno zaščiten. Prizadeto osebo se  
umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in se jo 
zavaruje pred mrazom. Prizadeti mora mirovati. 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, ponesrečenec naj popije 2-3dl vode, bruhanja se  ne 
izziva. Nezavestnemu se ne da ničesar piti, niti se  ne izziva bruhanja, namesti se ga v bočni 
položaj. 
Pri stiku s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito spere 
z vodo in milom. Posvetuje se z zdravnikom. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči  spere  s čisto vodo. 
Potrebno se je posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku:  Vzpostaviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. 
Specifični antidot ni znan. Zdravljenje je simptomatično. 
Nadaljevanje zdravljenja: Nadaljevati je potrebno z vzdrževanjem in skrbnim nadzorom 
vitalnih funkcij. Izvede se dekontaminacijo kože in oči, vkolikor le-ta še ni bila opravljena. Pri 
oralni zastrupitvi  je indicirana lavaža želodca z aplikacijo aktivnega oglja in saliničnega 
odvajala.  
 


