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Devrinol 45 SC
Taimekaitsevahend. Herbitsiid kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks
rapsil.
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele:
lillkapsas, brokoli, peakapsad.
NB! Kuna Devrinol 45 SC on laiendatud kasutamiseks lillkapsale, brokolile ja
peakapsale professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või
fütotoksilisuse eest selle kasutaja.
Devrinol 45 SC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
1, 5, 10 ja 20 l
Toimeaine ja sisaldus: napropamiid 450 g/l
Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat
Registreerimise number ja kuupäev: 0287/13.12.05
Partii nr.: vaata pakendilt
Pakkimise kuupäev: vaata pakendilt
Ohutusnõuded
Ohutuse tagamiseks järgida kehtivaid taimekaitsevahendite kasutamise nõudeid ja
muude kehtivate ohutuseeskirjade nõudeid.
Esmaabi
Nahale sattumisel koheselt eemaldada saastunud rõivad ja pesta rohke vee ja seebiga.
Silma sattumisel koheselt loputada avatud silma voolava vee all 15 min. Pöörduda
arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Allaneelamisel koheselt loputada suud veega.
Vältida oksendamist. Teadvusel kannatanule anda kohe juua 1/2 klaasi vett. Pöörduda
arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Sissehingamisel koheselt toimetada kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole
ja näidata arstile.
Tootja ja pakendaja:
UPL Europe Ltd., Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire CW11 3QQ,
Suurbritannia
Maaletooja:
Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N, 11216 Tallinn; tel.: 6141635
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HOIATUS
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P391: Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.
EUH208: Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni.
EUH210: Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.
Sissehingamisel koheselt toimetada kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole ja
näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti. Hädaabi telefon 112.
Mürgistusteabekeskuse telefon: 16662 või +372 626 93 90
Keskkonnakaitse
Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist
veekogudesse ja kanalisatsiooni. Taara purunemisel väljavoolanud preparaat katta liiva,
saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda
spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Järgida
kehtivte ohutuseeskirjade nõudeid.
Hoiustamine
Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis, jahedas, päikese eest varjatud, hea
ventilatsiooniga kohas. Hoida eraldi toiduainetest, joogiveest, ravimitest,
kosmeetikavahenditest, väetistest, seemnetest ja loomasöödast. Vältida preparaadi
külmumist. Nõuetekohasel hoidmisel avamata originaalpakendis on säilivusaeg vähemalt 3
aastat.

Devrinol 45 SC
Kasutamine
Lubatud kasutada üks kord hooajal. Pritsitakse mulla pinnale peale kultiveerimist ja kuni 3
nädalat enne külvi või taimede istutamist. Segatakse mulda 2 - 5 cm sügavusele kuni 24
tunni jooksul pritsimisest. Parima tulemuse saamiseks peab muld olema parajalt niiske ja
mulla huumusesisaldus alla 8%. Preparaadi tõhusust vähendavad muuhulgas ka puudulik
mullaga segamine, liiga sügavalt mulda segamine, intensiivne päikesekiirgus ning mulla
pinnal olevad mullapangad, taimejäätmed ja taimkate.
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Tõrjutavad umbrohud
Devrinol tõrjub seemneumbrohtusid. Tundlikumad on hanemalts, kesalill, kõrvik, mailane,
nurmikas, vesihein. Vähem tundlikud on iminõges, kirburohi, linnurohi, konnatatar, lõosilm,
punand, tuulekaer, teravili umbrohuna. Devrinol mõjub ainult idanevale umbrohuseemnele.
Devrinol ei mõju juba tärganud taimele. Devrinol ei tõrju juurumbrohtusid.
Järelmõju
Devrinolil on järelmõju. Järelmõju on tugevam pritsimise ülekatte aladel. Teravilja ja muid
Devrinoli suhtes tundlikke kultuure pole soovitav külvata enne järgmist kevadet. Võimaliku
ümberkülvi korral samal kevadel külvata Devrinoli taluvaid kultuure: ristõielised, hemes.
Künd vähemalt 20 cm sügavuselt nõrgendab järelmõju.
Kulunorm
Raps: 1,5 - 2,0 l/ha
Lillkapsas, brokoli, peakapsad: 1,5 - 2,0 l/ha
NB! Kuna Devrinol 45 SC on laiendatud kasutamiseks lillkapsale, brokolile ja
peakapsale professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või
fütotoksilisuse eest selle kasutaja.
Veekulu
200 - 400 l/ha
Pritsimislahuse valmistamine
Täita pritsipaak poole vajaliku veekogusega ja käivitada segisti. Lisada vajalik kogus
preparaati. Lisada ülejäänud veekogus. Kasutada koheselt. Pritsimise ajal segada.
Pritsi puhastamine
Prits läbi uhtuda vee ja sobiva pesuvahendiga. Pihustid, sõelad ja filtrid pesta eraldi.
Taara kahjutustamine
Taara korduvkasutamine ei ole lubatud. Tühi pakend loputada 3 korda, loputusvesi lisada
töölahusesse. Loputatud pakend muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete
vastuvõtukohta. Preparaadi jäägid ja puhastamata pakendid on keskkonnaohtlikud ja
kuuluvad hävitamisele vastavalt kehtivatele nõuetele.
Vastutus
Toode on kõrge kvaliteediga ja usutavasti on see kõlblik etiketil toodud otstarbeks, kuid
kuna tootjal ega edasimüüjal ei ole võimalik kontrollida toote ladustamist, käitlemist,
segamist, kasutamist, mullatingimusi, kasutatavat tehnoloogiat, kahjurorganismide
resistentsust, ilmatingimusi ja muid asjaolusid nii enne kasutamist, kasutamise ajal kui ka
peale kasutamist, mis kõik võivad mõjutada toote omadusi ja toimimise tõhusust, on
välistatud kõik garantiid toote kvaliteedi, kõlblikkuse ja toimivuse kohta ükskõik milliseks
otstarbeks mistõttu tootja ega edasimüüja ei aktsepteeri vastutust mistahes tõhususe
puudujäägi, kahju või vigastuse eest, mis tuleneb toote hoiustamisest, käitlemisest,
rakendamisest või kasutamisest. Tootja ega edasimüüja töötajad ei saa kontrollida toote
hoiustamise, käitlemise ja kasutamise tingimusi sõltumata sellest kas nad juhendavad või
abistavad selle toote kasutamisel või mitte.

