
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo RIMURON 25 WG je sistemični herbicid, ki se uporablja po 
vzniku. V rastlino prodre skozi liste in korenine ter prepreči celično delitev pri občutljivih 
vrstah. Občutljivi plevel preneha rasti hitro po škropljenju, toda znaki propadanja 
(sprememba barve, nekroza) so vidni 7-20 dni po uporabi, odvisno od razmer za rast in 
relativne občutljivosti plevelnih vrst. Herbicidno delovanje je boljše v vlažnem in toplem 
vremenu. Hladne in suhe vremenske razmere lahko zmanjšajo učinkovitost sredstva. Manj 
občutljiv plevel oziroma starejše rastline ne propadejo, vendar zaostanejo v rasti. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 

Sredstvo RIMURON 25 WG se uporablja na prostem za zatiranje nekaterih vrst 
enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela t er večletnega ozkolistnega 
plevela, po vzniku: 

I) v koruzi za zrnje in siliranje : 

A) v enkratnem odmerku 50 g/ha z dodatkom močila HELM SURFER PLUS 0,2 L/ha. 
Tretira se v fenološki fazi, ko ima koruza 2-6 listov (BBCH 12-16). S sredstvom je na 
isti površini dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni sezoni. 

ali 

B) v deljeni (split) aplikaciji v odmerku 30 g/ha + 20 g/ha z dodatkom močila HELM 
SURFER PLUS 0,2 L/ha. Prvič se tretira v fenološki fazi, ko ima koruza  2-4 liste 
(BBCH 12-14). Drugo tretiranje se izvede 8-10 dni po prvem tretiranju, do faze, ko 
ima koruza 6 listov (najpozneje do BBCH 16). S sredstvom sta na isti površini 
dovoljeni dve deljeni (split) tretiranji v eni rastni sezoni. 

II) v krompirju:  

A) v enkratnem odmerku 50 g/ha z dodatkom močila HELM SURFER PLUS 0,2 L/ha, 
tretira se od fenološke faze, ko ima krompir vsaj 9 listov oz. je višji od 4 cm, do faze 
začetka rasti glavnih stebel, ko je nižji od 20 cm (BBCH 109-300). S sredstvom je na 
istem zemljišču dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni sezoni. 
ali 

B) v deljeni (split) aplikaciji v odmerku 30 g/ha + 20 g/ha z dodatkom močila HELM 
SURFER PLUS 0,2 L/ha, tretira se od fenološke faze, ko ima krompir vsaj 9 listov oz. 
je višji od 4 cm (od BBCH 109). Drugo tretiranje se izvede 8-10 dni po prvem 
tretiranju, do faze začetka rasti glavnih stebel, ko je nižji od 20 cm (do BBCH 300). S 
sredstvom sta na isti površini dovoljeni dve deljeni (split) tretiranji v eni rastni sezoni. 

 

       Priporočena uporaba vode je 200-400 L/ha.  

SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo RIMURON 25 WG se uporablja: 

- za zatiranje: navadne kostrebe (Echinochloa crus-galli), navadne zvezdice 
(Stellaria media), enoletne latovke (Poa annua), navadnega plešca (Capsella 
bursa-pastoris), njivskega mošnjka (Thlaspi arvense), navadne rosnice (Fumaria 
officinalis), nedišeče trirobke (Tripleurospermum inodorum), plazeče pirnice 
(Elymus repens) in samosevne oljne ogrščice (Brassica napus); 

- za zmanjševanje zapleveljenosti z: navadnim ščirom (Amaranthus retroflexus), 
belo metliko (Chenopodium album), pasjim zeliščem (Solanum nigrum), breskovo 
dresnijo (Polygonum persicaria), pravo kamilico (Matricaria chamomilla), 
enoletnim golšcem (Mercurialis annua) in drobnocvetnim rogovilčkom (Galinsoga 
parviflora); 

- za delno zmanjševanje zapleveljenosti z: navadnim slakovcem (Fallopia 



convolvulus) in njivsko vijolico (Viola arvensis). 
 

OPOZORILA:  
Najboljše delovanje sredstva se doseže v toplem in vlažnem vremenu, saj vlažnost tal 
pred in po tretiranju pospešuje delovanje sredstva. Temperatura zraka naj bo 10-25 °C. 
Padavine v manj kot štirih urah po tretiranju lahko zmanjšajo učinkovitost. Sredstva se 
ne sme uporabljati na rastlinah, ki so bile izpostavljene stresu (zmrzal, suša, škodljivci, 
bolezni).  
Pri tretiranju je treba zagotoviti dobro pokritost plevela s škropilno brozgo.  
Pri uporabi sredstva je treba preprečiti prekrivanje škropilnih pasov, ker lahko to povzroči 
poškodbe in zmanjšanje pridelka.  
PROPAD POSEVKA: V primeru propada posevka koruze ali nasada krompirja je treba 
njivo najprej preorati, nato je mogoče sejati samo koruzo. Glede možnosti setve ostalih 
gojenih rastlin se je treba posvetujte z imetnikom registracije ali zastopnikom.  
KOLOBAR: Naslednje leto po tretiranju s sredstvom RIMURON 25 WG glede izbora 
gojenih rastlin ni omejitev v kolobarju. 
FITOTOKSIČNOST: Po tretiranju s sredstvom je na robovih listov možen pojav kloroze, 
ki postopoma izgine z rastjo. O občutljivosti posamezni hibridov koruze in sort krompirja 
se je pred uporabo sredstva RIMURON 25 WG treba posvetovati z imetnikom 
registracije ali zastopnikom. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo RIMURON 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. V kolikor se 
več let zapored na isti površini 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 je možno izogniti 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. 
KARENCA: Karenca za koruzo in krompir je zagotovljena s časom uporabe. 
MEŠANJE: Sredstvo se meša z močilom HELM Surfer Plus. Mešanje z drugimi 
fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 

 
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 RIMURON 25 WG se razvrš ča kot: 
Draž. oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo RIMURON 25 WG se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 
Opozorilne besede:  Pozor     



Stavki o nevarnosti: 
H319      Povzroča hudo draženje oči. 
H410      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 - prepre čevanje:  
P280 Nositi zaščito za oči. 
Previdnostni stavki - odziv:  
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P391 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: 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaževanje 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 je treba 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 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 ter vročino. Zagotovi 
se ji osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokažemo navodilo za 
uporabo sredstva oziroma originalno embalažo. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 



Stik s kožo: Odstrani se kontaminirana oblačila in obutev, kožo pa se temeljito umije z vodo 
in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo 
je potrebno delovno obleko oprati.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto mlačno 
vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če se to lahko stori brez 
težav. Nadaljuje se z izpiranjem. V primeru draženja oči 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 daje piti ničesar, niti se mu ne izziva 
bruhanja. Če je možno, zdravniku predložimo navodila za uporabo.  
Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako 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 (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
 


