
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo DEVRINOL 45 FL je sistemični talni herbicid, ki deluje na 
kaleče plevele. Aktivna snov napropamid pripada kemijski skupini acetamidi, ki delujejo kot 
zaviralci delitve celic. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 

Sredstvo DEVRINOL 45 FL se uporablja za zatiranje nekaterih vrst enoletnega 
ozkolistnega in širokolistnega plevela : 

- v kapusnicah (brokoli, brsti čni ohrovt, zelje, glavnati in listni ohrovt, cveta ča) v 
odmerku 2,7 L/ha (27 mL na 100 m2), tretira se pred sajenjem s plitvo vdelavo (inkorporacijo) 
sredstva na globino 2 - 5 cm; 

- v oljni ogrš čici  v odmerku 2,5 L/ha (25 mL na 100 m2), tretira se pred setvijo s plitvo 
vdelavo (inkorporacijo) sredstva na globino 2-5 cm. 

Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha. 

OPOZORILA: Sredstvo je potrebno inkorporirati najpozneje 30 minut po tretiranju. Potrebno 
je preprečiti vsakršno zanašanje na sosednje rastline. Uporaba ročne/oprtne škropilnice ni 
dovoljena. 
 
KOLOBAR: Pred setvijo oziroma sajenjem naslednjih gojenih rastlin je potrebno tla preorati 
do globine 25 cm.  
Sredstva DEVRINOL 45 FL se ne sme uporabljati na površinah, na katerih se v isti sezoni 
načrtuje ponovno setev ali presajanje sadik.  
Po uporabi sredstva DEVRINOL 45 FL  se ne sme na tretiranih površinah posejati nobenega 
posevka. Dovoljena je le setev poljščin iz družine križnic, vključno z oljno ogrščico, vendar le 
če je od zadnjega tretiranja preteklo vsaj 7 mesecev. Glede vrste križnic, ki se po tem 
obdobju smejo sejati oziroma saditi, se je treba posvetovati z imetnikom registracije.  
Koruzo se lahko seje le, če je od zadnjega tretiranja minilo vsaj 9 mesecev, ozimno pšenico 
in trave pa, če je od zadnjega tretiranja minilo vsaj 18 mesecev. Za setev oz. sajenje 
preostalih gojenih rastlin je čakalna doba po tretiranju s sredstvom DEVRINOL 45 FL 24 
mesecev. 
 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Herbicid DEVRINOL 45 FL vsebuje aktivno snov 
napropamid, ki pripada kemijski skupini acetamidi.  Glede načina delovanja pripada 
napropamid, HRAC skupini K3. Tveganje, da bi pleveli razvili rezistenco na herbicide iz te 
skupine je majhno  do zmerno, v kolikor se sredstvo DEVRINOL 45 FL uporablja brez 
vsakršnih omejitev. Pri uporabi herbicidov na osnovi aktivne snovi napropamid, je zato 
potrebno upoštevati splošna načela antirezistentne strategije. Priporoča se izmenično 
uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja.  

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za gojene rastline, na katerih je registrirano. Občasno se na gojenih rastlinah 
lahko pojavijo prehodni znaki fitotoksičnosti, ki pa ne vplivajo na kakovost in količino pridelka. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov napropamid so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo DEVRINOL 45 FL se razvrš ča  kot: 
Akut. in kron. za vod. okolje 2, H411 



 
Sredstvo DEVRINOL 45 FL se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

 GHS09  
 Opozorilne besede:         / 
Stavki o nevarnosti:   
H411 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 - prepre čevanje: 
P280           Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
 Previdnostni stavki - odziv: 
 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: 

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. 

  
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 od meje brega voda 1. reda in 
5 m od meje brega 2. reda. 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico 
mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščitne 
rokavice.  
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev brez zaščitne opreme je na tretirano površino 
dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z 
vodo in milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno 
uporabo je potrebno delovno obleko oprati. 



Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s čisto vodo. 
Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar 
piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Če je možno se zdravniku predloži navodila za 
uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje 
je simptomatično. Specifičen protistrup ni poznan.  
 


