
2. UPORABA 
 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo RIM 25 WG je translokacijski herbicid. 

 

NAVODILO ZA UPORABO:  
Sredstvo RIM 25 WG se uporablja na prostem za zatiranje nekaterih vrst enoletnega in 

večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela: 

 v koruzi v odmerku 60 g/ha pri porabi vode 200-300 L/ha, ob dodatku močila v 0,1% 
koncentraciji (0,2 dL na 200 L vode/ha oziroma 0,3 dL na 300 L vode/ha).  

 v krompirju v odmerku 60 g/ha pri porabi vode 200-300 L/ha, ob dodatku močila v 0,1% 
koncentraciji (0,2 dL na 200 L vode/ha oziroma 0,3 dL na 300 L vode/ha).  

ČAS UPORABE:  S sredstvom se tretira se po vzniku posevka, ko imata koruza in krompir od 

enega do sedem listov (BBCH 11-17). Optimalni čas za tretiranje s sredstvom je po vzniku 

plevela, ko ima ozkolistni plevel od tri do pet listov (BBCH 13-15) in širokolistni plevel od dva do 

štiri liste (BBCH 12-14). 

 

SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo se uporablja za: 
- zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela, kot so npr. srhodlakavi ščir (Amaranthus 

retroflexus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), sončnica (Helianthus annus), nedišeča 

trirobka (Matricaria inodora), prava kamilica (Matricaria chamomilla), vonjava kamilica 

(Matricaria matricarioides),  navadni slakovec (Polygonum convolvulus), breskova dresen 

(Polygonum persicaria), njivska gorjušica (Sinapsis arvensis), navadna zvezdica (Stellaria 

media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense) in njivska vijolica (Viola arvensis);  
- zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega plevela, kot so npr. plazeča pirnica (Elytrigia 

(=Agropyron) repens), navadna kostreba (Echinochloa crus-galli), enoletna latovka (Poa 

annua) in divji sirek (Sorghum halepense); 
- zmanjševanje zapleveljenosti nekaterih vrst širokolistnega plevela, kot so npr. navadna 

ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), bela metlika (Chenopodium album) in ptičja dresen 

(Polygonum aviculare),  
- zmanjševanje zapleveljenosti nekaterih vrst ozkolistnega plevela, kot so npr. krvavordeča 

srakonja (Digitaria sanguinalis) in sivozeleni muhvič (Setaria glauca). 

 

OPOZORILA:  

- S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 
- Ne sme se tretirati rastlin, ki so v stresu, ter na tleh, kjer je organske snovi <0,5% ali 

>10%. 
- Ne sme se tretirati rastlin, kjer je bilo seme tretirano z organofosfornimi insekticidi 

oziroma 7 dni po uporabi organofosfornih insekticidov. 
- Ne sme se tretirati v vročih in sončnih dnevih. Optimalna temperatura zraka v času 

tretiranja je 10-25 °C. 
- Preprečiti je treba zanašanje na sosednje posevke in gojene rastline. 
- Sredstvo se ne sme uporabljati v posevkih semenske koruze in semenskega krompirja. 

 

KOLOBAR: V primeru propada posevka koruze ali krompirja, tretiranega s sredstvom RIM 25 

WG,  je dovoljeno posevek preorati in šele nato sejati samo koruzo. Glede možnosti za setev 

ostalih gojenih rastlin se je treba posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom.  

Naslednje leto po tretiranju s sredstvom RIM 25 WG glede izbora gojenih rastlin ni omejitev v 

kolobarju. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo RIM 25 WG vsebuje aktivno snov rimsulfuron, 

ki pripada skupini sulfonilsečninskih herbicidov, ki po HRAC klasifikaciji pripada skupini B. 

Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) plevelov na rimsulfuron je srednje do visoko. 

Dodatne informacije so vam na voljo na www.ehrac.org. Če se več let zapored na isti površini 

http://www.ehrac.org/


uporablja sredstva z enakim načinom delovanja, se lahko pojavijo odporni biotipi plevela, ki se 

razmnožujejo in lahko postanejo dominantni. Plevel se smatra za rezistenten, ko preživi 

pravilno opravljeno tretiranje v priporočenem odmerku. Pojavu rezistence se lahko izognemo 

z menjavanjem (ali mešanjem) komplementarnih sredstev, ki imajo drugačen način delovanja. 

Nekatere kmetijske prakse (oranje, pozna setev, ipd.) so prav tako učinkovita orodja, ki se 

uporabljajo za preprečevanje nastanka odpornosti. 

FITOTOKSIČNOST: Po tretiranju s sredstvom je možen pojav kloroze na robovih listov, ki 

postopoma izgine z rastjo. O občutljivosti posameznih hibridov koruze in sort krompirja se je 

pred uporabo sredstva RIM 25 WG treba posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom. 

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov rimsulfuron so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

 Sredstvo RIM 25 WG se razvršča kot: 
 Draženje oči 2, H319 

 STOT SE  3, H335 

 Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
 Sredstvo RIM 25 WG se označi  kot: 
 Piktogrami GHS:  

 GHS07 GHS09  
 Opozorilne besede:  Pozor 
Stavki o nevarnosti: 

H319 

H335 

H410 

 

Povzroča hudo draženje oči. 

Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Dodatne informacije o 

nevarnosti:  
  

 EUH401                    Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili 

za uporabo. 
 Previdnostni stavki - splošno: / 

 Previdnostni stavki - preprečevanje:  

P280                      Nositi zaščito za oči. 

 P261    Preprečiti vdihavanje prahu/razpršila. 

 Previdnostni stavki - odziv:  

 P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 

 P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

 P391   Prestreči razlito tekočino. 
 Previdnostni stavki - shranjevanje:  

 P403+P233  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. 

 Previdnostni stavki - odstranjevanje:  

 P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih      odpadkov  in odpadne embalaže. 
 Dodatni stavki: 



 SP1   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. 

 

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. Zaradi zaščite vodnih 

organizmov moramo 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. 

VARSTVO PRI DELU:   

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju 

rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge 

hlače, nogavice), zaprte čevlje, zaščitne rokavice, ter ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča 

zaščitna očala.   

Med tretiranjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno 

delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 

Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z 

dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 

DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna 

brozga na njej posuši. 

 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 

oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi 

se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč.   

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 

milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 

treba delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oči temeljito spere s 

čisto mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 

zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme 

izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

 


