
Devrinols s.k.

SELEKTĪVS AUGSNES IEDARBĪBAS HERBICĪDS 
ĪSMŪŽA DIVDĪGĻLAPJU NEZĀĻU IEROBEŽOŠA-
NAI ZIEMAS UN VASARAS RAPŠA SĒJUMOS.

Darbīgā viela: napropamīds 450 g/l
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0252
Reģistrācijas klase: 2
Partijas Nr.: norādīts uz iepakojuma.
Izgatavošanas datums: norādīts uz iepakojuma.
Uzglabāšana: Uzglabāt vēsās, sausās, labi vēdināmās un 
aizslēdzamās telpās.
Nepieļaut sasalšanu.
Derīguma termiņš: 2 gadi no tā izgatavošanas datuma, uzgla-
bājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASĪT ETIĶETI!

BRĪDINĀJUMS
EUH401	 Lai	izvairītos	no	riska	cilvēku	veselībai	un	videi,	ievērojiet	lietošanas	

pamācību.
EUH208	 Satur	1,2-benzisothiazolin-3-one.	Var	izraisīt	alerģisku	reakciju.
H411	 Toksisks	ūdens	organismiem	ar	ilgstošām	sekām.
P391	 Savākt	izšļakstīto	šķidrumu.
P501	 Atbrīvoties	no	satura/tvertnes,	ievērojot	spēkā	esošo	normatīvo	aktu	

prasības.
SP1	 Nepiesārņot	ūdeni	ar	augu	aizsardzības	līdzekli	un	tā	iepakojumu.	Netī-

rīt	smidzināšanas	tehniku	ūdenstilpju	un	ūdensteču	tuvumā.	Izsargāties	
no	piesārņošanas	caur	drenāžu	no	pagalmiem	un	ceļiem.

SPe3	 Lai	aizsargātu	ūdens	organismus,	ievērot	10	m	aizsargjoslu	līdz	
ūdenstilpēm	un	ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis – 112.

PIRMĀ PALĪDZĪBA
Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, to neka-
vējoties mazgāt zem tekošas ūdens strūklas ar ziepēm 15 
minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties 
skalot tekošā ūdens strūklā 15 minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, 
izdzert 100ml ūdens. Neizsaukt vemšanu. Griezties pēc 
pirmās palīdzības pie ārsta.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk elpošanas sistēmā, 
nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrā-
diet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Informācija ārstam: lietot simptomātisko ārstēšanu. Speci-
fisks antidots nav zināms.
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473.
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HERBICĪDS

Iepakojums: 5 L

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs, adrese:
UPL Europe Ltd
The	Centre,	1st	Floor,	Birchwood	Park
Warrington,	Cheshire	WA3	6YN,	United	Kingdom
Telefons:	+44	(0)1925	859000
Fakss:	 +44	(0)1925	817425

Izplatītājs Latvijā:
AGRIMATCO LATVIA SIA
Tīraines iela 5c
Rīga, LV-1058, Latvija
Telefons: +371 67807711
Fakss: +371 67672217



A1.2 DEVRINOL LV 240217 0252 CLP          DEV/LV/5L/B/0217/AGR          02/17LV 20147

 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Devrinols s.k. ir augsnes herbicīds, kuru lieto pirms kultūrauga sējas. Devrinols s.k. neiedarbojas uz sadīgušām nezālēm.
DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt darbojoties ar vielu. Strādājot ar produktu obligāti 
lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, respiratorus, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus.
LIETOŠANA DEVA

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preparāta deva L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Ziemas rapsis, vasaras rapsis Īsmūža divdīgļlapju nezāles 2,0 Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga sējas. Iestrādāt augsnē 2-3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc 
izsmidzināšanas.

Lietošana
Lietojiet Devrinolu s.k. izsmidzinot 200-300 litru darba šķidruma uz hektāra.
DEVRINOLS s.k. IR JĀIESTRĀDĀ AUGSNĒ 30 MINŪŠU LAIKĀ PĒC IZSMIDZINĀŠANAS.
Iestrāde tradicionālās augsnes apstrādes gadījumā. Tūlīt pēc izsmidzināšanas Devrinolu s.k. iestrādā 2-3 cm dziļi. Sēju var veikt nekavējoties pēc 
lauka apstrādes, vai 14 dienu robežās pēc herbicīda iestrādes augsnē. Ja sējmašīna ir aprīkota ar vieglām ecēšām, tad otrā iestrāde augsnē tiek veikta 
sējot. Gadījumos, ja otrā iestrāde tiek veikta sējot, sēja jāveic 48 stundu laikā pēc smidzinājuma.
IEROBEŽOJUMI / BRĪDINĀJUMI
● Nelietot Devrinolu s.k. vieglās smilts augsnēs vai augsnēs, kur organiskās vielas saturs ir augstāks par 10%.
● IZVAIRĪTIES NO SMIDZINĀJUMU PĀRKLĀŠANĀS.
● Efektivitāte var samazināties, ja preparāts tiek pārāk dziļi iestrādāts augsnē.
● Iestrādes kvalitāte slapjā augsnē būs neapmierinoša.
● Kūtsmēsli, salmi un citas organiskas vielas var samazināt produkta efektivitāti.
KONTROLĒJAMO NEZĀĻU SPEKTRS

Jutīgas Vidēji jutīgas Izturīgas
Parastā virza (Stellaria media)
Veronikas (Veronica spp.)
Lauka magone (Papaver dubium)
Tīruma gaurs (Spergula arvensis)
Baltā balanda (Chenopodium album)
Tīruma kumelīte (Matricaria perforata)
Vējauza* (Avena fatua) 

Ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis)
Parastā krustaine (Senecio vulgaris)
Sārtā panātre (Lamium purpureum)
Kodīgā nātre (Urtica urens)
Ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris)
Labību sārņaugi

Tīruma krizantēma (Chrysanthemum segetum)
Lauku skreteliņš (Aphanes arvensis)
Tīruma usne (Crisium arvense)
Pērkone tīruma (Raphanus raphanistrum)

* Vējauza var dīgt no augsnes slāņa zem apstrādātās zonas un tā netiks apkarota.
IEROBEŽOJUMI PĒCKULTŪRAI
Pirms kultūrauga sēšanas vai stādīšanas, augsni nepieciešams uzart ne mazāk kā 20 cm dziļi.
Vietās, kur ir bijusi pārsniegta preparāta deva (piem. smidzinājumu pārsedze), iespējama pēckultūru dīgšanas kavēšanās un ražas samazināšanās.
Ja ar Devrinolu s.k. apstrādātais rapsis kaut kādu apstākļu dēļ ir jāpārsēj, tad tikai rapsis vai citi krustziežu dzimtas kultūraugi var tikt pārsēti un stādīti.
Kukurūzu var audzēt pēc 9 mēnešiem, pēc pēdējās apstrādes ar Devrinolu s.k.
Tikai rapsi, kāļus, turnepšus un citus krustziežu dzimtas kultūraugus, kā arī kartupeļus var sēt un stādīt 12 mēnešu periodā pēc apstrādes.
Tukšā tara
Pēc preparāta izmantošanas, tara jāizskalo ar ūdeni un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidruma sagatavošanai. Tukšo iepakojumu nedrīkst izman-
tot atkārtoti, tas jālikvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS
Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 
Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdens tilpņu un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no 
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.
Noplūdes gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālās vides pārvaldei.
JURIDISKĀ ATBILDĪBA
Ieteikumi preparāta lietošanai ir pamatoti uz veiktajiem izmēģinājumiem. Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem gadījumos, kuri ir ārpus ražotāja kontro-
les, piem. nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, nepareiza pielietošanas metode, nepiemērots augsnes tips u.c. Izgatavotājs neuzņemas atbildību par sekām, 
kas radušās preparāta paviršas un nepareizas uzglabāšanas un lietošanas rezultātā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek uzglabāts 
oriģinālā noslēgtā iepakojumā un tam ir atbilstoši glabāšanas apstākļi.


