
UPORABA 
 
Sredstvo MOXA se uporablja kot regulator rasti, ki zmanjša višino gojenih rastlin in tako 
preprečuje poleganje posevkov. Sredstvo se lahko uporablja v posevkih ozimne in jare 
pšenice, ozimnega in jarega ječmena, ozimnega in jarega ovsa, rži, tritikale, durum 
pšenice ter semenskih posevkov travinja:  
 
Gojena rastlina Odmerek Število 

tretiranj 
Čas tretiranja 

ozimna pšenica 0,4 L/ha 1 od faze 1. kolenca do zravnanja listne 
ploskve zgornjega lista in pojava že 
popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 30-
39) 

ozimni ječmen 0,4 L/ha 
 
ali 
0,6 L/ha 

1 od začetka kolenčenja do pojava 2. kolenca 
(BBCH 30-32)  
ali od faze prvega pojava še zvitega 
zastavičarja do pojava že popolnoma 
razvitega zastavičarja (BBCH 37-39) 

jara pšenica 0,4 1 v fazi 1. in 2. kolenca  (BBCH 31 in 32)  
jari ječmen 0,5 1 od začetka kolenčenja do faze 2. kolenca 

(BBCH 30 in 32) 

jari in ozimni oves 0,4 1 od začetka kolenčenja do faze 1. kolenca 
(BBCH 30 in 31) 

rž, tritikala in 
durum pšenica 

0,4 1 od začetka kolenčenja do faze 2. kolenca 
(BBCH 30 in 32) 

travinje  
(semenski 
posevki) 

0,8 1 od začetka kolenčenja do faze 1. kolenca 
(BBCH 30 in 31) 

 
Priporočena poraba vode je najmanj 200 L na ha. Količina uporabljene vode je odvisna od višine 
posevka.  
 
NAČIN TRETIRANJA: Pri tretiranju se uporablja ploske šobe, v katerih naj bo tlak 2 do 3 bare.  
 
OPOZORILA: Pri uporabi sredstva je treba preprečiti zanašanje na sosednje gojene rastline. 
Uporabljati se sme samo za tretiranje posevkov, kadar lahko pride do poleganja. Če se pričakuje 
deževje ali zmrzal, ali če so rastline poškodovane zaradi slabih vremenskih razmer, kot sta suša 
ali zmrzal, ali poškodovane zaradi bolezni ali žuželk, se takšnih rastlin ne sme tretirati. Prav tako 
se ne sme tretirati mokrih rastlin.   
FITOTOKSIČNOST: Pri priporočeni uporabi sredstvo ne bo poškodovalo navedenih gojenih 
rastlin.   
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.  
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 MOXA se razvršča kot: 
Vnetljiva tekoč. 3, H226 



Akut. strup. 4, H332 
Draženje oči. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 
Akut. in kron. za vod. okolje 2, H411 
 
Sredstvo MOXA se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09  
 
  
Opozorilna beseda:       Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H226 
H319 
H332 
H335 
H373 
 
H411 

Vnetljiva tekočina in hlapi. 
Povzroča hudo draženje oči. 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
Lahko škoduje organom (gastrointesrinalni takt) pri dolgotrajni ali 
ponavljajoči se izpostavljenosti. 
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P210 
 
P260 

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in 
drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. 
Ne vdihavati razpršila in hlapov. 

Previdnostni stavki - odziv: 
 P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v 

udobnem položaju, ki olajša dihanje. 
 P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite 
brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

 P314    Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 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: 
 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. 

 SPo4   Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah. 
 
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 imetnik 
registracije 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 sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenje ali čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerne zaščitne (nitrilne) rokavice 
in primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon). Med tretiranjem s traktorsko 
nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec nositi  primerno zaščito za oči/obraz/dihala (zaščitna 
očala, polmaska/maska). Pri stiku s tretiranimi rastlinami  mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na 
tretiranih rastlinah posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak 
ali 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 v skladu s splošnimi ukrepi.  
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 
počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima 
in če se to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z izpiranjem. V primeru draženja se je treba 
posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo ne smemo dati ničesar piti, 
niti ji izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.  

Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

 


