
SISTEMIČNI TALNI HERBICID 

NAČIN DELOVANJA

Sistemični talni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v kapusnicah in oljni 
ogrščici.

AKTIVNA SNOV:  napropamid 450 g/l
FORMULACIJA: koncentrirana suspenzija (SC)
UPORABA NA: KAPUSNICE brokoli, brstični ohrovt, cvetača, glavnato zelje, kapusnice, listni ohrovt, 
ohrovt - glavnati, oljna ogrščica
UPORABA PROTI: enoletni širokolistni plevel, enoletni ozkolistni plevel
PAKIRANJE: 1L, 5L

OLJNA OGRŠČICA

ODMEREK: 2,5 L/ha, tretira se pred setvijo s plitvo vdelavo (inkorporacijo)

KAPUSNICE

ODMEREK: 2,7 L/ha (27 mL na 100 m2), tretira se pred sajenjem s plitvo vdelavo (inkorporacijo)
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DEVRINOL je talni herbicid zelo širokega spektra za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. Registriran 
je v kulturah, kjer je na voljo le omejen nabor herbicidov. Zaradi širokega spektra ter dolgega delovanja je DEVRINOL odličen 
partner v robustnih programih varstva pred pleveli.
DEVRINOL deluje predvsem na plevele v fazi vznika. Deluje preko tal, zato se na lahkih tleh lahko uporabijo nižji odmerki 
kot na težjih tleh.
Za čimboljše delovanje je DEVRINOL potrebno inkorporirati na globino 2-5 cm najpozneje 30 minut po tretiranju. 
Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha. Preprečiti zanašanje na sosednje rastline.
Pred setvijo oziroma sajenjem naslednjih gojenih rastlin je potrebno tla preorati do globine 25 cm. DEVRINOL se ne sme 
uporabljati na površinah, na katerih se v isti sezoni načrtuje ponovno setev ali presajanje sadik. Po uporabi DEVRINOL-a 
se na tretiranih lahko sejejo le poljščine iz družine križnic, vključno z oljno ogrščico, vendar le če je od zadnjega tretiranja 
preteklo vsaj 7 mesecev. 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 24 mesecev.
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