
 

2. UPORABA 
 
DUPLOSAN KV COMBI se uporablja kot selektivni listni (foliarni) herbicid: 
 
- Za zatiranje širokolistnega plevela v strnih žitih (brez podsevka) v odmerku 2,5 L sredstva na ha 
(25 ml na 100 m2), pri porabi vode 200 do 400 L na ha. S sredstvom se tretira  spomladi po vzniku 
posevka, ko so strna žita v fenološki  fazi od tretjega razgrnjenega lista (BBCH 13) do konca 
razraščanja (BBCH 29). 
Sredstvo je neučinkovito za zatiranje naslednjih širokolistnih plevelov v strnih žitih (učinkovitost 
<85 %): škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum), prava kamilica (Matricaria chamomilla), 
nedišeča trirobka (Matricaria inodora), toga zajčja deteljica (Oxalis europaea), ščavjelistna dresen 
(Polygonum lapathifolium), breskova dresen (Polygonum persicaria) in njivska vijolica (Viola 

arvensis).  
 
- Za zatiranje širokolistnega plevela na nekmetijskih travnih površinah (parki, zelenice in športni 
tereni) v odmerku 4 L na ha (40 ml na 100 m²) pri porabi vode 500 do 1000 L na ha (5-10 L na100 
m²). S sredstvom DUPLOSAN KV COMBI se tretira 2-4 dni po košnji, največ enkrat v eni rastni 
sezoni, v času od maja do avgusta. Po tretiranju se počaka z naslednjo košnjo 8-10 dni. Nove posevke 
trav se ne tretira v letu setve. Ne tretira se v primeru dežja in zmrzali, nočne temperature naj bodo nad 
10 ºC. Sredstvo najboljše deluje v vremenskih pogojih, ki omogočajo bujno rast. Po tretiranju se trato 
pognoji s tekočim specialnim gnojilom. 
 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni sezoni. S 
sredstvom se ne sme tretirati na površinah,  ki so namenjene paši. Sredstvo je fitotoksično za sosednje 
širokolistne posevke. Preprečiti je potrebno  zanašanje sredstva na sosednje občutljive gojene rastline 
(pesa, sadne vrte, vinska trta). S sredstvom se ne sme tretirati v vetrovnem vremenu. S sredstvom se ne 
sme tretirati posevkov žit s podsevkom (lucerna, detelja…). V primeru predčasnega izpada posevka žit 
se lahko na isto površino seje oljno ogrščico in oves v času 3 do 4 tedne po tretiranju s sredstvom. Če 
se površino preorje, se lahko seje oljno ogrščico in oves takoj, grah in lan pa po enem tednu. Mak in 
čebulo, kot najbolj občutljivi gojeni rastlini, se  lahko seje na preorano površino po 3 do 4 tednih od 
tretiranja s tem sredstvom. 
 
Trave iz tretiranih nekmetijskih površin se ne sme uporabljati za prehrano živali. Sredstvo lahko 
uporabljajo samo uporabniki s pridobljenim potrdilom o znanju iz fitomedicine in imajo zato ustrezno 
opremo. Uporaba sredstva na površinah, kjer se zadržujejo otroci, je strogo prepovedana. Sredstvo se 
lahko uporablja samo na površinah, kjer se lahko po uporabi sredstva zagotovi, da ljudje naslednjih 24 
ur po tretiranju nimajo dostopa na tretirane površine. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je fitotoksično za vse širokolistne posevke. Sredstvo ni fitotoksično za 
tretirane rastline, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ali foliarnimi gnojili. 
KARENCA: Karenca za strna žita je zagotovljena s časom uporabe. 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za dostop ljudi na tretirano površino je 24 ur. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov za aktivni snovi mekoprop-P in 2,4-D 

so za žita v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih. 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo DUPLOSAN KV COMBI se razvršča in označi kot: 
Xn   Zdravju škodljivo.  
N   Okolju nevarno. 
R22    Zdravju škodljivo pri zaužitju. 



R41    Nevarnost hudih poškodb oči. 
R51/53    Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 

okolje. 
S2    Hraniti izven dosega otrok. 
S13   Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21   Med uporabo ne jesti in ne piti in ne kaditi. 
S26    Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S36/37/39  Nositi primerno zaščitno obleko, primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S46               Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo 

ali etiketo. 
S61    Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

Vsebuje 2,4-D. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 
 
Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije 
za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo zavaruje 
pred mrazom in vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj je potrebno poklicati 
zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti 
z vodo in milom. Pred ponovno uporabo je potrebno oprati delovno obleko. 
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in  se oko 15 min spira s čisto 
vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se takoj izpere z vodo. Če je poškodovanec pri zavesti naj popije 2 dl vode. Osebi z 
moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti niti se ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika. 
Zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju večje količine 
pripravka (če oseba še ni bruhala) je indicirano izpiranje želodca. Prizadetemu se da aktivno oglje 1 
g/kg telesne mase. Zdravljenje je simptomatsko. Pri klinično pomembni absorbciji pripravka je 
indicirana pospešitev eliminacije 2,4-D z alkalno diurezo. Pri hudi zastrupitvi se lahko poslužujemo 
tudi hemodialize ali plazmafereze. 
 
 


