
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 pri zastrupitvi: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na 
svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor in jo zavarujemo pred mrazom oz. vročino. Zagotovimo ji osnovne 
življenjske funkcije in poiščemo zdravniško pomoč. Pri vdihavanju: Ravnamo v skladu s splošnimi ukrepi. Stik s 
kožo: Odstranimo kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umijemo z vodo in milom. V primeru draženja 
kože takoj poiščemo zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. Stik z očmi: S palcem 
in kazalcem razpremo očesni veki ter oči temeljito speremo s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujemo z 
zdravnikom ali okulistom. Pri zaužitju: Usta temeljito speremo z vodo. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl vode. 
Bruhanja ne izzivamo. Takoj se moramo posvetovati z zdravnikom. Nezavestni osebi ne smemo dati ničesar piti. 
Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo. Nujna zdravniška pomoč: Zdravljenje je simptomatično. 
Specifičnega antidota ni. Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije.

Formulacija: 
suspenzoemulzija (SE)
Akris® je kombinirani herbicid za zatiranje 
enoletnega ozkolistnega in širokolistnega 
plevela v koruzi za zrnje in silažo v 
odmerku 3 L/ha, ob priporočeni uporabi 
vode 200-400 L/ha.

® = zaščitni znak BASF 81087560SI1064-Slovenia

Akris®

1 L

Vsebuje aktivno snov:
Dimetenamid-P, 280 g/L (25,2 % w/w)
CAS št: 163515-14-8
Terbutilazin, 250 g/L (22,5 % w/w)
CAS št.: 5915-41-3
Formulacija: suspenzoemulzija (SE)

Zdravju škodljivo pri zaužitju. Sum povzročitve raka. Lahko povzroči alergijski odziv 
kože. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite 
z vsemi varnostnimi ukrepi. Po uporabi temeljito umiti roke. Ne jesti, piti ali kaditi 
med uporabo tega izdelka. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. PRI 
ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
Izprati usta. Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/
oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo na mestih, ki so namenejna zbiranju nevarnega ali 
specialnega odpada. 

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
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.
Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati varnostni pas 10 m do vodnih 
površin. Nevarno

4 0 4 1 8 8 5 0 0 1 2 2 1

Skladiščenje: Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, zaščitenem 
pred direktnim soncem in viri toplote, pri temperaturah od 0 °C do 54 °C nedostopno otrokom in nepoučenim 
osebam, ločeno od živil, poživil in krmil. Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca. Prazne 
embalaže ne uporabljajte ponovno!
Odločba št. U34330-60/2013/5 z dne 03.01.2014, ki jo je izdalo MKO, UVHVVR z vsemi spremembami.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.
Št.šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.
Proizvajalec in imetnik registracije: BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija  
Zastopnik: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska c. 165, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512
Prodaja: Metrob d.o.o., Začret 20 a, 3202 Ljubečna, Tel.: 03 78 06 330

Vsebina:   1 L



UPORABA:
NAČIN DELOVANJA: Akris® je herbicid, ki vsebuje aktivni snovi dimetenamid-P 
in terbutilazin. Sredstvo v rastline vstopi preko listov ter korenin in tako dobro 
učinkuje na plevele v zgodnjih fazah njihovega razvoja, pred ali takoj po vzniku. 
Poleg učinka na vznikle plevele ima Akris® tudi daljše delovanje v tleh, zaradi 
česar po uporabi še vedno lahko zatira plevele pri vzniku.

UPORABA: Sredstvo Akris® se uporablja kot  kombiniran herbicid za zatiranje 
enoletnega ozkolistnega in enoletnega širokolistnega plevela v koruzi za 
zrnje in silažo v odmerku 3 L/ha, ob priporočeni uporabi vode 200-400 L/ha. 

ČAS UPORABE: Tretiranje se izvede po vzniku, ko ima koruza od dva do 
šest listov (BBCH 12-16), pleveli pa največ dva lista. Sredstvo uporabljeno v 
času, ko imajo pleveli razvita več kot dva lista, ne daje zadostne učinkovitosti. Iz 
tega razloga je škropilni mešanici treba dodati ustrezen herbicid, ki bo zagotovil 
zatiranje teh plevelov. 

SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo zatira številne ozkolistne in širokolistne 
plevele, predvsem pa: navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), krvavordečo 
srakonjo (Digitaria sanguinalis), laški muhvič (Setaria italica), enoletno latovko 
(Poa annua), dresni (Polygonum sp.), navadno lobodo (Atriplex patula), pasje 
zelišče (Solanum nigrum), enoletni golšec (Mercurialis annua), kamilico 
(Matricaria spp.), belo metliko (Chenopodium album), mnogosemensko metlika 
(Chenopodium polyspermum), njivsko vijolico (Viola arvensis), navadno zvezdico 
(Stellaria media), navadni ščir (Amaranthus retroflexus) in drobnocvetni rogovilček 
(Galinsoga parviflora). 
Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost s: pirnico (Agropyron spp.), njivskim slakom 
(Convolvulus arvensis) in navadnim plotnim slakom (Calystegia sepium).

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni 
rastni dobi. Preprečiti je treba vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje 
gojene rastline. V neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura zraka) in pri počasni 
rasti rastlin lahko pride do začasne zaustavitve rasti koruze ali do razredčenja 
posevka. V primeru propada posevka tretiranega s sredstvom AKRIS®, se na 
isto zemljišče sme posejati kot nadomestni posevek le koruzo. V tem primeru 
predhodna obdelava tal ni potrebna.

KOLOBAR: Po uporabi sredstva AKRIS® se  lahko jeseni po površinski obdelavi 
tal poseje ozimno pšenico in ozimni ječmen. Naslednje leto se lahko goji na 
površinah, ki so bile v pretekli rastni sezoni tretirane s sredstvom AKRIS®, vse 
vrste jarih žit, koruzo, oljno ogrščico, sladkorno peso in krompir.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen 
način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.

MEŠANJE
Sredstvo Akris® se lahko meša z drugimi registriranimi herbicidi za uporabo po 
vzniku koruze in plevelov. 

KARENCA
Karenca za koruzo za zrnje in silažo je zagotovljena s časom uporabe.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA 
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 do 
vodne površine 1. reda in 10 m do vodne površine 2. reda.
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju 
škropilne brozge ter polnjenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitne 
rokavice in delovno obleko. Pri škropljenju s traktorsko/nošeno škropilnico mora 
delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, klobuk s širokimi krajci in 
trpežno obutev. 
Pri delu s sredstvom pazimo, da ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne smemo 
vdihavati škropilne megle. Dihala zavarujemo s filtrom EN 141 tip ABEK. Pri delu 
telo zaščitimo glede na izpostavljenost, npr. s predpasnikom, zaščitnimi škornji, 
oblačilom za zaščito pred kemikalijami (EN 14605-tekočine in EN ISO 13982-
prah), pokrivalom za glavo, zaščitnimi očali (EN 166) in rokavicami odpornimi proti 
kemikalijam (EN 374-priporočamo zaščitni indeks 6). Ne tretiramo v vetrovnem 
vremenu. Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru zastrupitve ali sumu 
na zastrupitev prekinemo z delom in ukrepamo po navodilih prve pomoči. Po 
delu se moramo temeljito umiti (stuširati) in preobleči. Operemo in očistimo vso 
uporabljeno zaščitno opremo. Delovno obleko hranimo ločeno.
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo 
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 pri zastrupitvi: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz 
kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor in jo 
zavarujemo pred mrazom oz. vročino. Zagotovimo ji osnovne življenjske funkcije 
in poiščemo zdravniško pomoč. Pri vdihavanju: Ravnamo v skladu s splošnimi 
ukrepi. Stik s kožo: Odstranimo kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito 
umijemo z vodo in milom. V primeru draženja kože takoj poiščemo zdravniško 
pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. Stik z očmi: S 
palcem in kazalcem razpremo očesni veki ter oči temeljito speremo s čisto vodo. 
Če draženje ne mine, se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom. Pri zaužitju: 
Usta temeljito speremo z vodo. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl vode. Bruhanja 
ne izzivamo. Takoj se moramo posvetovati z zdravnikom. Nezavestni osebi ne 
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smemo dati ničesar piti. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Nujna zdravniška pomoč: Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota 
ni. Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije.

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 absorpcijskega sredstva. Preprečiti 
moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem 
prostoru. 
c) V primeru požara gasimo s peno, gasilnim prahom oz. suhimi sredstvi za 
gašenje, ogljikovim dioksidom ali z razpršenim vodnim curkom. Ogrožene posode 
hladiti z vodo. Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo zberemo v ustrezne 
posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda. 

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN EMBALAŽO: 
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva 
ali sredstva, 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 in o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo.  Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano /velja za plastenke 
in steklenice/ embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z 
Uredbo 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.

TEHNIKA UPORABE SREDSTVA 
Preprečevanje nastajanja ostankov
Ne pripravljamo večjih količin škropiva kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do 
konca, izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno 
nastale ostanke škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in tretiramo po že 
tretirani površini. 

Tretiranje 
Škropilnice redno testiramo kot to določa zakon. Pred začetkom tretiranja 
škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo 
redno mešamo. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela. 
Priprava sredstva za uporabo
Rezervoar škropilnice napolnimo do potrebnega volumna z vodo, dodamo 
odmerjeno količino sredstva, embalažo dobro izperemo in ne zavržemo! Med 
mešanjem in dolivanjem vode, do potrebnega volumna, lahko dodamo ostale 
pripravke, ki nimajo omejitve mešanja. 
Čiščenje škropilnice
Škropilnico po uporabi sredstva operemo, ob dodajanju sredstva za pranje, na 
koncu izperemo s čisto vodo. 

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji. 

Klavzula o jamstvu 
Raziskave so pokazale, da je sredstvo primereno 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 vseh okoliščin, ki vplivajo na 
sredstvo, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne 
uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost sredstva, medtem ko za 
tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo. 
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