
NAČIN DELOVANJA

Sredstvo ANGELUS je talni herbicid z rezidualnim učinkom. Vsebuje aktivno snov klomazon, ki pripada 
skupini izoksazolidinoni (HRAC 13).

AKTIVNA SNOV: klomazon 36%

FORMULACIJA: kapsulirana suspenzija (SC) 

UPORABA NA: krompir, oljna ogrščica

UPORABA PROTI: enoletni širokolistni pleveli

KARENCA: je zagotovljena s časom uporabe

PAKIRANJE: 1 L, 5 L
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TALNI HERBICID

ANGELUS
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KROMPIR

UPORABA PROTI: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris) in navadno zvezdico (Stellaria media); - zmanjšuje 
številčnost populacije plezajoče lakote (Galium aparine); - omejeno deluje tudi zoper belo metliko 
(Chenopodium album), navadno rosnico (Fumaria officinalis), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium 
purpureum) in navadni slakovec (Polygonum convolvulus).                         
ODMEREK: 0,25 L/ha ob porabi vode 200 - 400 L/ha
KARENCA: Zagotovljena s časom uporabe

0,25 L/ha

PRIPOROČILO UPORABE: Za doseganje optimalnega delovanja sredstva se priporoča uporaba v času takoj po 
setvi in pred vznikom plevela. Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal.
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PRIPOROČILO UPORABE: Za doseganje optimalnega delovanja sredstva se priporoča uporaba v času takoj po 
setvi in pred vznikom plevela. Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal.

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Rastline, ki so v 
času tretiranja s herbicidom ANGELUS v fazi vznika, se lahko močno poškodujejo. Tretiranje je dovoljeno samo 
ob mirnem vremenu ali rahlem vetru. Tretiranje se izvaja v smeri pihanja vetra in stran od ljudi.

V času tretiranja s sredstvom ANGELUS mora biti posejano seme prekrito z najmanj 2 cm prsti.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanem času (pred vznikom posevka), lahko na gojenih 
rastlinah povzroči prehodne znake fitotoksičnosti.

MEŠANJE: Glede mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je pred uporabo sredstva treba posvetovati 
z imetnikom registracije ali zastopnikom v Sloveniji.

OLJNA OGRŠČICA

UPORABA PROTI: plezajočo lakoto (Galium aparine), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), 
navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), navadno zvezdico (Stellaria media) in njivski mošnjak (Thlaspi 
arvense); - zmanjšuje številčnost populacije jetičnikov (Veronica spp.); - omejeno deluje tudi zoper žabji koprc 
(Descurainia sophia)                         
ODMEREK: 0,33 L/ha ob porabi vode 200 - 400 L/ha
KARENCA: Zagotovljena s časom uporabe

0,33 L/ha
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