
2. UPORABA   
 
Sredstvo EVURE se uporablja kot insekticid s kontaktnim in želodčnim (ingestivnim) 
delovanjem v: 

- pšenici, je čmenu, tritikali, ovsu in rži  za zatiranje listnih uši (Ahidiadae)  ter žitnih 
strga čev (Oulema spp.)  v odmerku 0,2 L na ha pri porabi vode 200-400 L na ha; 
sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni; 

- oljni ogrš čici za zatiranje repi čnega kljunotaja ( Ceutorhynchus napi), stebelnega 
in črnega kapusovega kljunotaja ( Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), 
repi čarja (Meligethes aeneus), redkvinega kljunotaja ( Ceuthorhynchus 
assimilis), repi čnega bolha ča (Psylliodes chrysocephala) in kapusove luskove 
hržice ( Dasyneura brassicae) v odmerku 0,2 L na ha pri porabi vode 200-400 L; 
sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni sezoni; 

- krompirju  za zatiranje ličink koloradskega hroš ča (Leptinotarsa decemlineata) in 
za zmanjševanje številčnosti populacije odraslih hroščev v odmerku 0,2 L na ha pri 
porabi vode 200-400 L; sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v 
eni rastni sezoni. 

 
OPOZORILA:  Sredstvo EVURE je insekticid iz skupine piretroidov. Ker so posamezniki 
vsake populacije insektov lahko naravno odporni na insekticide iz skupine piretroidov,  
obstaja nevarnost, da odporni insekti prevladujejo v populaciji, če se sredstvo EVURE ali 
druga sredstva, ki pripadajo isti kemični skupini, uporablja zaporedno. Če se pojavi 
odpornost in prevladajo odporni osebki, sredstva iz skupine piretroidov ne bodo učinkovita.  
V teh primerih se je potrebno posvetovati s pooblaščenim zastopnikom ali svetovalno službo. 
Če je v eni rastni sezoni potrebno več tretiranj za zatiranje določenega škodljivca, je 
potrebno uporabljati tudi druge insekticide z različnim načinom delovanja, ne le insekticide iz 
skupine piretroidov. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode. Uporaba tega 
sredstva je dovoljena samo s traktorskimi škropilnicami in pršilniki. Uporaba tega sredstva z 
ročnimi oziroma nahrbtnimi škropilnicami in pršilniki je prepovedana. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se uporablja v skladu z navodili. 
KARENCA: Karenca je 14 dni  za krompir, 28 dni za pšenico, rž in tritikalo, 49 dni za ječmen 
in oves ter 56 dni za oljno ogrščico. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov tau-fluvalinat je  določena s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo EVURE se razvrš ča  kot: 
Draž. kože 2, H315 
Draž. oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo EVURE se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 
 Opozorilne besede:       Pozor  
Stavki o nevarnosti:   



H315 
H319 
H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Povzroča draženje kože.  
Povzroča hudo draženje oči. 
Zelo 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: 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
Previdnostni stavki - odziv: 
P305+P351+P338 
 
 
P333+P313 
 
P337+P313 
P391 

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez 
težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite  
zdravniško pomoč/oskrbo. 
Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
Prestreči razlito tekočino. 

 

 Previdnostni stavki - shranjevanje: / 
 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. 

  SPe 3  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 
15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje 
brega voda 2. reda. 

  
Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov 
Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po 
izdaji te odločbe. Imetnik registracije mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico 
mora delavec  uporabljati primerno zaščitno obleko in obutev (delovni kombinezon, 
predpasnik, pokrivalo, gumijaste škornje), zaščitne rokavice, zaščito za oči/obraz ter zaščito 
za dihala.  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane rastline 
posušijo. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Ponesrečenca se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
ali v dobro prezračen prostor, se ga zavaruje pred mrazom in vročino. Zagotoviti mu je treba 
osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu posreduje podatke 
sredstvu, ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo sredstva. 



Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne 
izziva. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo sredstva. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme 
izzivati bruhanja. 
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo 
in milom. Če se pojavijo znaki draženja, se pokliče zdravnika. Pred ponovno uporabo je treba 
delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. Odstraniti je treba kontaktne leče, če jih prizadeti ima in če se to lahko 
stori brez težav. Nadaljuje se z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha, se je treba  
posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ukrepa se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. V 
primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano spiranje želodca in dajanje aktivnega 
oglja. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega antidota ni. 
 


