
Instrukcja stosowania środka ochrony roślin Devrinol 450 S.C., załącznik do zezwolenia MRiRW 

 

Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  
nr R - 2/2017/PE z dnia 07.11.2017 r. 

 

Posiadacz zezwolenia: Polski Komitet Zielarski, ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań 

 
 

Devrinol 450 SC 
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
 
Zawartość substancji czynnej: 
napropamid (związek z grupy amidów) - 450 g/l (40,87%). 
 
 

Zezwolenie MRiRW nr R - 2/2017/PE z dnia 07.11.2017 r. 
 
 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin  

stosowanego w uprawach małoobszarowych  

ponosi wyłącznie jego użytkownik. 

 
 
OPIS DZIAŁANIA 
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, będący koncentratem  
w formie stężonej zawiesiny.  
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3. 
 
DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy 
chwasty w okresie ich kiełkowania. Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach 
rozwojowych. Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty 
wschodzące wiosną. Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po 
wystąpieniu opadów. 
 
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN 

Środek Devrinol 450 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub 
ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

Dziurawiec zwyczajny, jeżówka purpurowa, kozłek lekarski, nagietek lekarski  

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. 

Termin stosowania: środek należy stosować przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej, na 
wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę. Bezpośrednio po opryskaniu wymieszać środek z glebą 
na głębokość do 3 cm. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.  
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI 
STOSOWANIA 



Instrukcja stosowania środka ochrony roślin Devrinol 450 S.C., załącznik do zezwolenia MRiRW 

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, 
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 
Nie dotyczy. 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym 
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 
Nie dotyczy.  
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ 
OSÓB POSTRONNYCH 
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków 
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą 
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: 
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. 
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. 
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. 
 
W celu przestrzegania środków ostrożności, ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt  
i środowiska wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin Devrinol 450 SC do zwalczania 
chwastów w uprawie dziurawca zwyczajnego, jeżówki purpurowej, kozłka lekarskiego i nagietka 
lekarskiego oraz przechowywania i bezpiecznego usuwania przedmiotowego środka ochrony roślin 
zastosowanie mają zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony roślin Devrinol 450 SC stanowiącej 
załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 250/2014 z dnia 18.12.2014 r. na wprowadzanie do obrotu 
środka ochrony roślin Devrinol 450 SC. 
 


