
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo CHALLENGE  je kontaktni herbicid z omejenim 
translokacijskim delovanjem. Večinoma se ga uporablja po setvi in pred vznikom gojenih 
rastlin, v posameznih primerih tudi v fazi razvoja listov gojenih rastlin. Vznikli pleveli pridejo v 
stik s herbicidom, ko predrejo povrhnjico zemlje. Sredstvo ne prehaja preko korenin. Za 
dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 

1) GLAVNE UPORABE 
Sredstvo CHALLENGE se uporablja za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela : 

- v korenju  v deljenem odmerku (split aplikacija), kjer skupaj pri obeh tretiranjih 
odmerek ne sme preseči 2,5 L/ha. Prvo tretiranje se priporoča po setvi, pred vznikom 
(BBCH 00) v odmerku 1,5 L/ha,  ter drugo v razvojni fazi tretjega lista (BBCH 13) v 
odmerku 1 L/ha. Priporočena poraba vode je 150-400 L/ha, 

- v čebuli  (sejana ali iz čebul čka) v deljenem odmerku (split aplikacija), kjer skupaj pri 
obeh tretiranjih odmerek ne sme preseči 2,5 L/ha. Prvo tretiranje se priporoča po 
setvi, pred vznikom (BBCH 00-03) v odmerku 1,5 L/ha, ter drugo po vzniku v razvojni 
fazi od drugega do  petega lista (BBCH 12-15) v odmerku 1 L/ha. Priporočena poraba 
vode je 150-400 L/ha, 

- v krompirju in son čnicah  v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 100-300 L/ha vode, po 
setvi oziroma sajenju, vendar pred vznikom (BBCH 00-08), 

- v bobu in bobu za pridelavo semena v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 100-300 
L/ha vode, do vznika (BBCH 00-08).  

 
SPEKTER DELOVANJA:  
Sredstvo bo pri uporabah, kjer je registriran odmerek 4 L/ha, delovalo zoper naslednje 
plevele:  
Plevel Pričakovana učinkovitost  
njivni lisičji rep (Alopecurus myosuroides) 
bela metlika (Chenopodium album) 
dvoredec (Diplotaxis sp.) 
žabje ločje (Juncus bufonius) 
jajčastolistna lazica (Kickxia spuria)   
kamilice (Matricaria spp.)  
enoletni golšec (Mercurialis annua)  
njivna gorjušica (Sinapis arvensis)   
hrapava škrbinka (Sonchus asper)   
njivski jetičnik (Veronica agrestis)   

zatiranje 

navadni ščir (Amaranthus retroflexus   
njivska zavratnica (Anchusa arvensis)  
kopjastolistna lazica (Kickxia elatine)  
ptičja dresen (Polygonum aviculare)   
navadni slakovec (Polygonum convolvulus)   
breskova dresen (Polygonum persicaria)   
vijolica (Viola sp.)  

zmanjševanje številčnosti populacije 

 
Sredstvo bo pri uporabah, kjer je registrirana večkratna uporaba - deljena (split) aplikacija, 
kjer skupaj pri obeh tretiranjih odmerek ne sme preseči 2,5 L/ha, delovalo zoper naslednje 
plevele:  
Plevel Pričakovana učinkovitost  

srhkodlakavi ščir (Amaranthus retreflexus)  zatiranje 



navadni plešec (Capsella bursa-pastoris)  
prava kamilica (Matricaria chamomilla) 
navadna zvezdica (Stellaria media)  
mala kopriva (Urtica urens)  
perzijski jetiičnik (Veronica persica)  
vijolica (Viola sp.)   
bela metlika (Chenopodium album)  
enoletni golšec (Mercurialis annua)  
enoletna latovka (Poa annua)  
breskova dresen (Polygonum persicaria) 
navadni grint (Senecio vulgaris)  zmanjševanje številčnosti populacije 
 
FITOTOKSIČNOST: Ob upoštevanju navodil za uporabo sredstvo ni fitotoksično. 
 

 
 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 CHALLENGE pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva CHALLENGE 
na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.   
 
Te uporabe so: 

- v gomoljni zeleni  v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 150-400 L/ha, po presajanju 
od četrtega do petega lista (BBCH 14-15), 

- v tobaku, topinamburju in pastinaku v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 150-400 
L/ha, po setvi pred vznikom  (BBCH 00-03), 

- v leči v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 150-400 L/ha vode, po setvi, vendar pred 
vznikom (BBCH 00-08), 

- v česnu  v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 150-400 L/ha, po setvi, vendar pred 
vznikom, 

- v gomoljni in listni zeleni za pridelavo semena  v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 
100-400 L/ha, po presajanju, od četrtega do osmega lista (BBCH 14-18), 

- v lucerni za pridelavo semena  v odmerku 2 L/ha po odkosu posevka, ali v odmerku 
0,3 L/ha  med tretjim in petim listom (BBCH 13-15), pri porabi vode 150-400 L/ha, 

- v poru  za pridelavo semena  v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 100-300 L/ha, po 
setvi, vendar pred vznikom (BBCH 00-08).  

 
 

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni. Sredstvo se lahko uporablja samo na prostem. Sredstvo se praviloma uporablja po 
setvi, vendar pred vznikom gojenih rastlin. O možnosti uporabe sredstva po vzniku posevka 
(v fazi razvoja listov gojenih rastlin), se je pred uporabo sredstva treba posvetovati s 
svetovalci zastopnika za sredstvo.  
Pri načrtovani uporabi sredstva CHALLENGE po setvi pred vznikom posevka, se setev 
izvede v skladu s tehnološkimi navodili za setev posamezne gojene rastline. Ne tretira se 
takoj po setvi ali neposredno pred vznikom ter v fazi klitja in pred močnejšimi padavinami (> 
50 mm dežja).  Tla, kjer se bo uporabilo sredstvo, morajo vsebovati več kot 1 % organske 
snovi. O morebitnih dodatnih vprašanjih se je treba posvetovati s svetovalci zastopnika za 
sredstvo. 
 



V primeru propada posevka, tretiranega s sredstvom CHALLENGE, se sme po treh tednih na 
isto površino po predhodni obdelavi tal sejati koruzo, sončnice, sojo in sirek.  Po 
predhodnem globokem oranju se v rednem kolobarju lahko seje vse gojene rastline. 
O morebitnih omejitvah v kolobarju se priporoča posvet s svetovalci zastopnika za sredstvo.  
 
KARENCA: 90 dni za krompir, sončnice, čebulo, gomoljno zeleno, tobak, topinambur, lečo, 
bob in česen; 70 dni za korenje, pastinak. Pri semenski pridelavi boba, gomoljne in listne 
zelene, lucerne in pora je karenca zagotovljena z načinom uporabe. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE 
 
Sredstvo CHALLENGE se razvrš ča kot: 
Rakotv. 2, H351 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 

Sredstvo CHALLENGE se označi  kot: 
Piktogrami GHS: 
 

GHS08    GHS09  
Opozorilne besede:    Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H351 Sum povzročitve raka.  
H410 Zelo 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. 
EUH 208    Vsebuje aklonifen in 1,2 benzizotiazol-3(2H)-on.  Lahko povzroči alergijski odziv. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P280     Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P308+P313  PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 
P391          Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501              Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni standardni stavki za varnostne ukrepe, pove zane z okoljem: 
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. 

SPe 3   Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju boba, boba za 
pridelavo semena, krompirja, sončnic, leče, česna in pora za pridelavo 
semena upoštevati netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. in 2. reda. 



Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju korenja, čebule, 
gomoljne zelene ter listne zelene za pridelavo semena, gomoljne zelene,  
tobaka, topinamburja, pastinaka in lucerne za pridelavo semena upoštevati 
netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 

 

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico 
in ročno/ oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice in delovno 
obleko (delovni kombinezon).  
 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo 
posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošna navodila:  Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom ter vročino in se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za 
nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje 
po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža 
srca. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo sredstva. 
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 veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca 
se ne izpira, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično 
odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. O specifičnem protistrupu se je 
treba  posvetovati s Centrom za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 
 


