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KONCENTRIRANA SUSPENZIJA (SC)
CLERANDA® je kontaktni in rezidualni herbicid za zatiranje 
širokolistnega in ozkolistnega plevela, ki se uporablja samo 
v hibridih oljne ogrščice, označene kot CLEARFIELD®  (CL), v 
odmerku 2 L/ha in porabi vode 200-300 L/ha.

5 L

Expect more

Cleranda®



NAČIN DELOVANJA
CLERANDA® je kontaktni in rezidualni herbicid za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega 
plevela, ki se uporablja samo v hibridih oljne ogrščice, označene kot CLEARFIELD®   (CL).

UPORABA
S sredstvom CLERANDA® tretiramo po vzniku oljne ogrščice, označene kot CLEARFIELD®, 
od fenološke faze, ko so klični listi popolnoma razviti (BBCH 10) do fenološke faze osmih 
listov (BBCH 18), v odmerku 2 L/ha in porabi vode 200–300 L/ha. Uporabo sredstva se 
priporoča najpozneje do fenološke faze štirih listov. Zaradi izboljšanja delovanja je 
priporočeno dodajanje močila DASH®HC v odmerku 1 L/ha.

Učinkovito zatira naslednje plevele: njivsko pasjo kamilico (Anthemis arvensis), njivsko 
gorjušico (Sinapis arvensis), navadno zvezdico (Stellaria media), škrlatnordečo mrtvo 
koprivo (Lamium purpureum), navadno rosnico (Fumaria officinalis), navadni grint  (Senecio 
vulgaris), kamilice (Matricaria spp.), navadni dihnik (Sisymbrium officinale), belo gorjušico 
(Sinapis alba), navadno njivko (Aphanes arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), njivsko 
redkev (Raphanus raphanistrum), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), jetičnik 
(Veronica spp.) in samoniklo oljno ogrščico.

Slabše zatira naslednje plevele: enoletni golšec (Mercurialis annua), njivski lisičji rep 
(Alopecurus myosuroides), plezajoča lakota (Galium aparine), krvomočnice (Geranium 
spp.), belo metliko (Chenopodium album), vijolice (Viola sp.),samonikli ječmen in samoniklo 
pšenico.

OPOZORILA
Sredstvo Cleranda® se lahko uporablja samo na hibridih oljne ogrščice, ki imajo poleg 
imena sorte tudi oznako CLEARFIELD®. Sredstvo Cleranda® deluje na sorte oljne ogrščice, 
ki niso označene z oznako  CLEARFIELD®, kot neselektivni herbicid in jih popolnoma uniči!

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni dobi. 
Sredstvo se uporablja na vseh vrstah tal, razen na peščenih in zelo lahkih tleh ter tleh, ki 
vsebujejo več kot 10 % organske snovi.
Sredstva se ne sme uporabljati na tleh, ki vsebujejo veliko skeleta in kraških tleh, kjer lahko 
pride zaradi uporabe do zmanjšanja pridelka.
Sredstvo se ne sme uporabljati ob napovedi močnejših padavin. Močnejše padavine lahko  
razredčijo sklop ali povzročijo fitotoksičnost.
Sredstva se ne sme uporabljati na  površinah, kjer se pogosto pojavljajo poplave. 
Za učinkovito zatiranje plevelov, ki še niso vznikli, morajo biti tla primerno vlažna.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da 
upoštevamo predpise s področja varstva 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.
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ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA
Zaradi preprečevanja pojava rezistence je na istem zemljišču s sredstvom CLERANDA® 
ali sredstvi, ki vsebujejo ALS inhibitor in zatirajo ozkolistne plevele, dovoljeno največ eno 
tretiranje v eni rastni dobi.

FITOTOKSIČNOST
Sredstvo CLERANDA®, uporabljeno v priporočenih odmerkih in na opisan način, ni fitotok-
sično.

MEŠANJE
Sredstvo CLERANDA® se lahko meša z močilom DASH®HC. 
O možnostih mešanja sredstva CLERANDA® z drugimi sredstvi se prosim obrnite na imetni-
ka registracije oz. na njegovega zastopnika v Sloveniji.

KARENCA
Karenca za oljno ogrščico je zagotovljena s časom uporabe.

DELOVNA KARENCA
Vstop in delo na tretirani površini nista dovoljena, dokler se škropilna brozga ne posuši.

ZNAKI ZASTRUPITVE in PRVA POMOČ
Znaki zastrupitve: Specifičnih znakov zastrupitve ni. Stik s kožo lahko povzroči alergijsko 
reakcijo. V primeru zaužitja koncentriranega pripravka lahko pride do pojava splošnih 
simptomov zastrupljenosti, kot so: slabost, bruhanje in driska.
Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na 
sveži zrak, oziroma v dobro zračen prostor in jo zavarujemo pred mrazom in vročino ter ji 
zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
Pri vdihavanju: Ravnamo v skladu s splošnimi ukrepi.
Pri stiku s kožo: Odstranimo kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umijemo z 
milom in vodo. V primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom.
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in vsaj 15 minut spiramo s 
čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.
Pri zaužitju: Usta temeljito speremo z vodo, bruhanja ne izzivamo. Ponesrečeni naj popije 
od 2 do 3 dl vode. Osebi z moteno zavestjo ne smemo dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja. 
Poklicati moramo zdravnika.
Zdravniška pomoč: V primeru zaužitja pripravka naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 
g na kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1 : 4. V primeru zaužitja večje količine 
pripravka je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Zagotoviti in 
vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje 
je simptomatsko.

Cleranda®



UKREPI V PRIMERU NEZGODE ALI RAZLITJA SREDSTVA
V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso predpisano osebno zaščitno opremo, 
zavarovati mesto nezgode in obvestiti pooblaščene osebe. 
a) V zaprtem prostoru razlito sredstvo posujemo z absorbcijskim sredstvom (pesek, 
žaganje, zemljo) in zberemo v ustrezno in posebej označeno posodo. V primeru, da 
pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali 
pa pri pooblaščenem podjetju za uničenje. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom 
ter prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v ustrezne posode, da ne 
onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda. 
b) V primeru nesreče pri prevozu zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence 
v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje, tel. št. 112. 
Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. V primeru razlitja moramo 
preprečiti vžig (ugasnemo motor, ne kadimo) in širjenje sredstva po okolici s posipanjem 
adsorbcijskega sredstva. Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v 
primeru nesreče v zaprtem prostoru. 
c) V primeru požara gasimo s peno, gasilnim prahom oziroma suhimi sredstvi za gašenje, 
ogljikovim dioksidom ali razpršenim vodnim curkom.
Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. Preprečiti moramo 
onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN ODPADNO EMBALAŽO
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, 
ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja 
z nevarnimi odpadki. Popolnoma  izpraznjeno in trikrat izprano /velja za plastenke in 
steklenice/ embalažo  lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno 
brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže 
oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo 
očiščeno embalažo  ravnamo kot z nevarnim  odpadkom.

Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.

VARSTVO PRI DELU
Pri delu s koncentriranim pripravkom je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Ob tem pazite, 
da sredstvo ne pride v oči, na kožo in obleko. Stik z sredstvom lahko preprečimo z ustrezno 
zaščitno obleko, usterznim pokrivalom za glavo, usterznim ščitnikom za obraz (očala) ter 
z usterznimi gumijastimi škornji. V primeru kontaminacije in/ali suma na zastrupitev takoj 
prekinite z delom in se ravnajte po navodilih ZNAKI ZASTRUPITVE in PRVA POMOČ.
Ne vdihavati razpršenih delcev škropiva. Ne tretirati v vetrovnem vremenu. Med delom 
ne jesti, piti ali kaditi. Po delu se temeljito umijte (tuširanje) in preoblečite. Operite in očistite 
vsa uporabljena zaščitna sredstva. Prav tako s čisto vodo operite škropilnico.

NAVEDENA UPORABA JE V SKLADU Z ODLOČBO O REGISTRACIJI.

Cleranda®



TEHNIKA UPORABE SREDSTVA
Preprečevanje nastajanja ostankov:
Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, 
speremo z vodo in jo dodamo škropivu v rezervoarju! Slučajno nastale ostanke škropiva 
razredčimo v razmerju 1:10 in tretiramo po tretirani površini.
Tretiranje:
Škropilnice in pršilnike redno testiramo!
Pred začetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in škropl-
jenjem škropivo stalno mešamo ustrezno tipu škropilnice. Še posebej je mešanje potrebno 
po prekinitvi dela.
Priprava škropiva:
Rezervoar škropilnega agregata napolnimo do polovice potrebne količine z vodo ter med 
mešanjem dodamo odmerjeno količino sredstva. Dopolnimo z vodo do polnega volumna.
Čiščenje:
Škropilnico po uporabi sredstva operemo ob dodajanju sredstva za pranje, na koncu 
izperemo s čisto vodo.

SKLADIŠČENJE
Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, 
zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah od -5 °C do 35 °C, nedostopno 
otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.

ROK UPORABE
2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. Rok uporabe, 
brez nevarnosti zmanjšanja učinkovitosti, se sredstvu lahko podaljša. To se s posebno 
nalepko označi na embalaži.

KLAVZULA O JAMSTVU
Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati 
navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav 
tako pa tudi ne predvideti vse okoliščine, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za 
morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo 
stalno kakovost proizvoda, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.                                                                                                              
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