
2. UPORABA   
 
NAČIN DELOVANJA: Aktivna snov cikloksidim po škropljenju prehaja skozi povrhnjico v 
notranjost rastlin ter z rastlinskimi sokovi potuje do korenin. Herbicidni učinek je viden v obliki 
odmrtja koreninskega spleta in propadanju rastlin v smeri navzgor. Odmiranje ozkolistnega 
plevela  je zaradi načina učinkovanja sredstva počasnejše in lahko pri večletnem ozkolistnem 
plevelu traja tudi 7–14 dni. Za zagotovitev dobrega sprejema sredstva v rastline in 
preprečitev odtekanja z listov je priporočljivo, da so rastline v času škropljenja suhe. 
 

a) GLAVNE UPORABE:  
 
Sredstvo FOCUS ULTRA se uporablja kot sistemični foliarni herbicid v/na trti za pridelavo 
vinskega in namiznega grozdja,  fižolu (za zrnje in stro čje), grahu (za zrnje (svež in suh) 
in stro čje (zelen)), korenju, cveta či,  poru, solati,  spomladanski čebuli, špina či, koruzi, 
ki je tolerantna na aktivno snov cikloksidim, krompirju,  soji, sladkorni in krmni pesi, 
jari in ozimni oljni ogrš čici, son čnicah, strniš čni repi, podzemni kolerabi in okrasnih 
rastlinah  za zatiranje: 

 
- enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevnih žit  v odmerku 2 L/ha ali v odmerku 1 L/ha 
z dodatkom 1 L/ha močila DASH HC, 
- večletnega ozkolistnega plevela  v odmerku 4 L/ha ali v odmerku 2 L/ha z dodatkom 2 L/ha 
močila DASH HC.  
 
ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja po vzniku gojenih rastlin. Tretiranje se opravi od 
razvojne faze, ko so enoletni ozkolistni plevel in samosevna žita v razvojni fazi od dveh pravih 
listov, do konca razraščanja (BBCH 12-29) in večletni ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih 
treh do petih pravih listov (BBCH 13-15) oziroma so veliki do 15  cm; gojene rastline pa v 
razvojni fazi od dveh pravih listov do začetka formiranja glav: solata, glavnato zelje, cvetača, ali 
debeljenja listnih zasnov: por, čebulnice (BBCH 12-41), trta za pridelavo vinskega in namiznega 
grozdja do razvojne faze pred cvetenjem (<BBCH 60), pri ostalih gojenih rastlinah v razvojni fazi 
od dveh do devet pravih listov (BBCH 12-19).  
SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo zatira: 

-  naslednje večletne ozkolistne plevele: plazečo pirnico (Elymus repens), prstasti pesjak 
(Cynodon dactylon) ter divji sirek (Sorghum halepense),  

- naslednja samosevna žita: samosevno navadno pšenico (Triticum aestivum), samosevno 
trdo pšenico (Triticum durum), samosevno rž (Secale cereale), samosevni navadni 
ječmen (Hordeum vulgare), samosevni mišji ječmen (Hordeum murinum), samosevno 
koruzo, ki ni odporna na aktivno snov cikloksidim, ter samosevni navadni oves (Avena 
sativa), in 

- naslednje enoletne ozkolistne plevele: navadni srakoperec (Apera spica-venti), gluhi 
oves (Avena fatua), stoklase (Bromus spp.), krvavordečo srakonjo (Digitaria sanguinalis), 
ljuljke (Lolium spp.), proso (Panicum sp.), navadno latovko (Poa trivialis), muhvič (Setaria 
sp.), njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides) ter navadno kostrebo (Echinochloa crus-
galli). 

 
OPOZORILA:  
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. Pri uporabi v 
ozimni oljni ogrš čici je na istem zemljiš ču sredstvo dovoljeno uporabiti samo enkrat 
vsako drugo leto. 
V koruzi se sme sredstvo uporabljati samo v posevku koruze, ki je tolerantna  na aktivno 
snov cikloksidim. O tolerantnosti posameznih hibridov koruze se je pred uporabo sredstva 
treba posvetovati z zastopnikom ali distributerjem. 
Priporočena uporaba vode je za vse registrirane uporabe 100-400 L/ha. V primeru uporabe 
ročne nahrbtne škropilnice pri tretiranju nizkih gojen ih rastlin mora biti odmerek vode 



vsaj 300 L/ha.  
Za dobro herbicidno učinkovanje se priporoča poraba majhne količine vode, dovolj razvita listna 
masa plevela in višje temperature zraka. Za zagotovitev dobrega sprejema sredstva v rastline in 
preprečitev odtekanja z listov je priporočljivo, da so rastline v času tretiranja suhe. 
V primeru predčasnega preoravanja posevka je 28 dni po tretiranju dovoljeno sejati ozkolistne 
gojene rastline: koruzo, žita, travno-deteljne mešanice in ostale vrste rastlin iz družine trav. 
Širokolistne gojene rastline je dovoljeno sejati takoj po preoravanju brez pričakovanih 
neposrednih negativnih vplivov. 
FITOTOKSIČNOST:  
Sredstvo uporabljeno v priporočenem odmerku, na pravilen način ter v optimalnem času, pri 
navedenih vrstah in običajnih sortah gojenih rastlin ni fitotoksično. Pri tretiranju okrasnih rastlin je 
priporočljivo opraviti predhodno tretiranje na manjšem številu okrasnih rastlin oziroma se glede 
morebitne fitotoksičnosti posvetovati z zastopnikom ali distributerjem. 
Sredstvo je fitotoksično za vse gojene rastline iz družine trav, razen enoletne latovke, zato je 
potrebno preprečiti njegovo zanašanje v sosednje posevke žit in koruze. Na krompir lahko 
fitotoksično deluje mešanica sredstva FOCUS ULTRA in sredstva na podlagi aktivne snovi 
bentazon. 
 
 
KARENCA:  

- 56 dni za fižol in grah v zrnju (suh), krompir, sladkorno in krmno peso, strniščno repo, 
podzemno kolerabo in sojo, 

- 42 dni za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter por, 
- 35 dni za korenje, grah v zelenih strokih in zelen svež grah v zrnju,  
- 28 dni za fižol v stroku, špinačo, cvetačo, mlado čebulo,  
- 21 dni za solato,  
- zagotovljena s časom uporabe za koruzo, tolerantno na aktivno snov cikloksidim, oljno 

ogrščico in sončnice. 
Za okrasne rastline karenca ni potrebna. 
 
 

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 FOCUS ULTRA pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni 
bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva FOCUS 
ULTRA na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Te uporabe so: 
Sredstvo FOCUS ULTRA se uporablja kot sistemični foliarni herbicid v posevku semenske 
detelje za zatiranje: 
- enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevnih žit  v odmerku 2 L/ha ali v odmerku 1 
L/ha z dodatkom 1 L/ha močila DASH HC, 
- večletnega ozkolistnega plevela  v odmerku 4 L/ha ali v odmerku 2 L/ha z dodatkom 2 
L/ha močila DASH HC.  
 
OPOZORILO: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni. Tretirane detelje se ne sme uporabljati za krmo, silažo ali pašo.  
ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja po vzniku detelje, v razvojni fazi BBCH 12-51. Tretira 
se lahko le v mesecih med aprilom in septembrom.  
KARENCA: Karenca za semensko deteljo ni potrebna.  
 



MEŠANJE: Sredstvo FOCUS ULTRA se lahko meša s sredstvi kot so DASH HC, 
BASAGRAN 480, CARAMBA, ARRAT, STOMP AQUA in AKRIS. Mešanje s sredstvi 
BASAGRAN 480 in CAMBIO se odsvetuje v primeru uporabe v krompirju.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo FOCUS ULTRA vsebuje aktivno snov 
cikloksidim, ki je skladno s klasifikacijo HRAC razvrščena v skupino A. Glede na način 
delovanja pripada inhibitorjem ACCase (Acetyl CoA Carboxylase). Tveganje za razvoj 
rezistence (odpornosti) na cikloksidim je srednje do visoko. Dodatne informacije so na voljo 
na https://hracglobal.com/tools/classification-lookup. Populacije plevelov že imajo ali pa 
razvijejo naravno odpornost na herbicide HRAC razreda A. Biotipi plevela, ki so odporni na to 
skupino herbicidov, lahko prevladajo nad ostalimi populacijami plevelov, če herbicide iz te 
skupine večkrat zaporedoma uporabimo na isti površini in v eni rastni sezoni. Pojavu 
odpornosti se lahko izognemo ali ga upočasnimo z menjavanjem herbicidov (ali mešanjem 
komplementarnih sredstev) z različnim načinom delovanja in ob upoštevanju ustreznega 
kolobarja. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo FOCUS ULTRA se razvrš ča in ozna či  kot: 
 
 Piktogrami GHS:  

GHS07  GHS08 GHS09  
 
 Opozorilne besede:      Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H304 
H315 
H319 
H336 
H361d 

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
Povzroča draženje kože.  
Povzroča hudo draženje oči. 
Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 

 

H411 
Kategorija: 
Strup. pri vdih. 1, H304 
Draženje kože 2, H315 
Draženje oči, H319 
STOT SE3, H336 
Razmnož. 2, H361d 
Akut. in kron. za vod. okolje 
2, H411 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

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 - prepre čevanje: 
P261 
P280 

Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. 
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

Previdnostni stavki - odziv: 
P301+P310   PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P331    NE izzvati bruhanja. 



 P391    Prestreči razlito tekočino. 
 Previdnostni stavki - skladiš čenje: 
P405 Hraniti zaklenjeno. 

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. 

  
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, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz (npr. očala) in zaščito za dihala.  Med 
tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico ter ročno/oprtno škropilnico mora delavec 
uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in trpežno 
obutev. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko 
(dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice. 
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 področja na svež 
zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je 
treba osnovne življenjske funkcije. Pokliče se 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.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Poškodovancu se ne sme dati ni česar pit i. Ne 
izziva se bruhanja zaradi nevarnosti aspiracije žel odčne vsebine!  Takoj se je treba 
posvetovati z zdravnikom. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne 
sme izzivati bruhanja.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije.  
Specifičen antidot ni znan. Zdravljenje je simptomatično in podporno. Posvetovati se je treba 
s Centrom za zastrupitve. 
 


