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KELVIN® OD
Vsebuje: NIKOSULFURON, 40 g/L (4,21 % w/w), CAS št.: 111991-09-4

Oljna disperzija (OD)

KELVIN® OD je translokacijski in sistemični herbicid za zatiranje širokolistnega in 
ozkolistnega plevela v koruzi. 
Povzroča draženje kože. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
Po uporabi temeljito umiti umazane dele telesa. Nositi zaščitne rokavice. PRI 
STIKU S KOŽO (ali z lasmi): Umiti z veliko mila in vode. Prestreči razlito tekočino. 
Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sleči kontaminirana 
oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Odstraniti vsebino/posodo na mestih, ki 
so namenjena zbiranju nevarnega ali specialnega odpada. 
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.

Proizvajalec in imetnik registracije: DuPont International Operations SArL, Švica 
Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si

Vsebina:   1 L
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Odločba št. 3433-31/2012/10 z dne 10.6.2013, ki jo je izdalo MKO, UVHVVR z vsemi spremembami.
Skladiščenje: Sredstvo shranjujemo v originalni in dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, 
zaščitenim pred vlago, pri temperaturi med 5°C in 30°C, zaščiteno pred virom toplote, ločeno od hrane, 
pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje, odtisnjenega na embalaži, pri pravilnem skladiščenju v 
originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.
Datum proizvodnje in št. šarže sta odtisnjena na embalaži.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! 

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej 
umakne iz kontaminiranega območja v dobro prezračen prostor ali na svež zrak in se jo zavaruje pred 
mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu 
posreduje podatke o pripravku, ki so na orginalni embalaži in v navodilu za uporabo. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpere s čisto vodo. Če znaki 
draženja ne minejo, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Osebi z 
moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. Pokliče se zdravnika. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih.
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja 
naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1:4 ali 
salinično odvajalo, če tako svetuje Center za zastrupitve. V primeru zaužitja večje količine sredstva je 
indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je 
simptomatično.
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Oljna disperzija (OD)

KELVIN® OD je translokacijski in sistemični herbicid za zatiranje 
širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi. 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

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 tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m 
tlorisne širine od meje brega voda 2. reda

Pozor



NAČIN DELOVANJA
KELVIN® OD je translokacijski herbicid z aktivno snovjo nikosulfuron 40 g/l iz skupine 
sulfonilsečnin. Na plevel deluje foliarno, delno učinkuje tudi preko tal na peščenih tleh z nizko 
vsebnostjo organske snovi pri idealni vlažnosti. Rast plevela preneha že nekaj ur po nanosu. 
Mladi poganjki pričnejo rumeneti in postanejo klorotični v nekaj dneh, kasneje postanejo 
nekrotični. KELVIN® OD je najbolj učinkovit, če tretiramo mlad in rastoč plevel. 

UPORABA
Sredstvo KELVIN® OD se uporablja kot translokacijski in sistemični herbicid za zatiranje 
širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi v odmerku 1 L/ha, po vzniku koruze, ko 
je ta v razvojni fazi štirih do največ sedmih listov (BBCH 14 do 17). V času tretiranja naj ima 
plevel razvita vsaj dva prava lista. Priporočena poraba vode je 200 do 400 L/ha.

SPEKTER DELOVANJA
Občutljivi pleveli: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli), navadni zebrat (Galeopsis 
tetrahit), plezajoča lakota (Galium aparine), kamilica (Matricaria spp.) in njivski mošnjak 
(Thlaspi arvense).
Manj občutljivi pleveli: plazeča pirnica (Agropyron repens), bela metlika (Chenopodium 
album), ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium) in njivska vijolica (Viola arvensis).
Za izboljšanje delovanja na druge plevele se sredstvu dodaja ustrezne, v ta namen registrirane 
herbicide.

OPOZORILA
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Pri tretiranju 
je treba zagotoviti enakomerno pokritost listov. Za optimalno delovanje je potrebna zadostna 
vlažnost tal. Sredstvo se lahko uporabi, ko je temperatura zraka med 4°C in 25°C. Sredstva se 
ne sme uporabiti, če so temperature zraka višje od 25°C in ob močni sončni pripeki, oziroma 
če je razlika med dnevno in nočno temperaturo zraka višja od 17°C. Po hladnem obdobju 
(pod 10°C) ali obdobju daljših padavin se uporaba sredstva ne priporoča, dokler si rastline 
ne opomorejo in oblikujejo voskaste plasti. 
Sredstva se ne sme uporabljati, ko so rastline pod stresom zaradi zmrzali, suše, previsoke 
vlage, bolezni in škodljivcev, pomanjkanja hranil oz. ostalih dejavnikov, ki bi lahko oslabili 
vitalnost in rast pridelka. Sredstva se ne sme uporabiti na mokrih rastlinah (dež ali rosa) ali 
če se pričakuje padavine v roku treh ur po tretiranju. Uporaba sredstva na izredno lahkih 
peščenih tleh povečuje tveganje za prej navedene stresne dejavnike. Treba je preprečiti 
zanašanje sredstva na sosednja zemljišča, ker so druge gojene rastline zelo občutljive na 
sredstvo KELVIN® OD. 

ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA
Na istem zemljišču je sulfonil sečninske herbicide (ALS inhibitorji) dovoljeno uporabljati le 
enkrat v eni rastni sezoni. V primeru mešanja herbicidov se kot partnerja uporabi herbicid z 
drugačnim načinom delovanja. Za korekcijsko zatiranje plevelov v koruzi po uporabi herbicida 
KELVIN® OD se prav tako uporabi herbicid z drugačnim načinom delovanja.
 
FITOTOKSIČNOST
Ob upoštevanju navodil in priporočenih odmerkov sredstvo ni fitotoksično. Če pride 
do prekrivanja škropilnih poti, na tretirani koruzi ni mogoče izključiti prehodnih znakov 
fitotoksičnosti, kot so kloroza, deformacija listov, upočasnjena rast in razvoj rastlin.

KARENCA
Karenca za koruzo je zagotovljena s časom uporabe.

KOLOBAR
V običajnem kolobarju ni omejitev. Glede na občutljivost gojene rastline delimo na:
- neobčutljive: koruza in soja, 
- delno občutljive: kumare, leča, grah in žita,
- občutljive: sladkorna pesa, križnice (oljna ogrščica) in vrtnine.
Ozimna žita se lahko seje 4 mesece po tretiranju, jara žita 8 mesecev po tretiranju, druge 
gojene rastline pa 10 mesecev po tretiranju s sredstvom KELVIN® OD. V naslednjem letu 
se lahko seje katerokoli gojeno rastlino. Kot naslednjo gojeno rastlino se ne priporoča oljne 
ogrščice. Če posevek koruze, ki je bila tretirana, iz kakršnegakoli razloga propade, se lahko 
čez 15 dni seje samo koruzo ali sojo.

MEŠANJE
KELVIN® OD se lahko meša z mnogimi herbicidi za zatiranje plevelov po vzniku za zatiranje 
širokolistnih plevelov. KELVIN® OD se ne sme mešati z organofosfornimi insekticidi ter s 
sredstvi, ki vsebujejo bentazon. Ob škropljenju z organofosfornimi insekticidi naj bo zamik 
med tretiranjem najmanj en teden. KELVIN® OD se lahko meša s fungicidi in drugimi 
fitofarmacevtskimi sredstvi. Pred mešanjem preberite in natančno upoštevajte navodila 
sredstva, ki ga dodajate, da se izognete poškodbam in antagonizmu. V primeru mešanja z 
drugimi sredstvi ali uporabo na novih sortah se posvetujemo s proizvajalcem. Proizvajalec 
jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravka.
Različne formulacije sredstev mešajte v zaporedju, kot je navedeno v nadaljevanju. Ob 
dodajanju počakajte, da se predhodno sredstvo popolnoma premeša in enakomerno 
porazdeli v škropilni brozgi:
1. Vodotopne vrečke
2. Vodotopna zrnca
3. Močljiva zrnca
4. Močljivi prašek
5. Koncentrirane suspenzije na vodni osnovi
6. Vodotopni koncentrat
7. Koncentrat za oljno suspenzijo
8. Koncentrat za emulzijo
9. Pomožna sredstva, močila, olja
10. Vodotopna gnojila
11. Retardanti zanašanja

RIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO
Rezervoar škropilnice napolnimo do polovice potrebne količine z vodo. Med stalnim 
mešanjem dodamo odmerjeno količino pripravka. Rezervoar dopolnimo z vodo do želenega 
volumna in mešamo vse do porabe škropilne brozge. Preverite, ali so šobe in škropilnica 
čista in izpravna, V primeru mešanja z drugimi sredstvi se v rezervoar najprej doda sredstvo 
KELVIN® OD in nato druga sredstva.

Kelvin® OD



ČIŠČENJE REZERVOARJA
V izogib poškodbam na pridelku, ki ga boste naslednjič tretirali z isto škropilnico, je le-to 
potrebno očistiti takoj po zadnjem tretiranju.
1. Takoj po škropljenju popolnoma izpraznite rezervoar.
2. Škropilnico in cevi sperite s čisto vodo. Nato popolnoma izpraznite rezervoar.
3. Do polovice napolnite rezervoar s čisto vodo. Nato dodajte 1% raztopino tekočega 

amonijaka (3%). Ob mešanju napolnite tank in cevi s pripravljeno raztopino vodo do roba 
rezervoarja in nato pustite stati 15 minut brez mešanja. Ponovno sperite rezervoar in šobe 
in v celoti izpraznite tank. 

4. Šobe in filtre je treba odstraniti in jih posebej očistiti z raztopino amonijaka v enaki 
koncentraciji, kot se uporablja za čiščenje škropilnice.

5. Ponovite korak št. 2.
6. Z ostanki ne škropite občutljivih poljščin ali zemljišč, namenjenih za občutljive pridelke.
7. Opomba: Če rezervoarja ni mogoče popolnoma izprazniti, je potrebno korak št. 3 ponoviti 

pred pričetkom koraka št. 4.

Opozorilo! 
Nikoli ne mešajte čistilnih sredstev na osnovi amonijaka z čistilnimi sredstvi na osnovi klora 

(belilo, natrijev hipoklorit).

UKREPI ZA ZAŠČITO UPORABNIKA
Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja 
ter med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec obvezno nositi 
primerne zaščitne rokavice in zaščitno obleko (delovni kombinezon). 
Med delom ne jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali pri sumu zastrupitve, 
prekinemo z delom in ukrepamo po navodilu prve pomoči. Po delu se umijemo (prhanje, 
kopel) in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa zaščitna sredstva in napravo za tretiranje. V 
primeru suma zastrupitve takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite etiketo.

DELOVNA KARENCA
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga posuši.

ZNAKI ZASTRUPITVE
Niso znani.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega območja v dobro 
prezračen prostor ali na svež zrak in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi 
se ji osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu posreduje podatke o 
pripravku, ki so na orginalni embalaži in v navodilu za uporabo. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpere s čisto vodo. 
Če znaki draženja ne minejo, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne 
izziva. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. 
Pokliče se zdravnika.
Pri vdihavanju:  Ravnati se je treba po splošnih ukrepih.

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. V primeru 
zaužitja naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v 
razmerju 1:4 ali salinično odvajalo, če tako svetuje Center za zastrupitve. V primeru zaužitja 
večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. 
Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.

NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA FFS V OKOLJE
V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo (škornje, zaščitno 
obleko, zaščitne rokavice in zaščitno masko za obraz in oči) in obvestiti pooblaščene osebe.
V zaprtem prostoru: Poškodovano embalažo in razlito sredstvo zberemo v posebej 
označeno ustrezno posodo, ki jo dobro zaprto odložimo v zbirnik posebnih odpadkov pri 
pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Tla in ostale kontaminirane 
predmete po temeljitem čiščenju speremo z vodo. Večje količine odpadne vode zberemo v 
posode, da preprečimo onesnaževanje odvodnih kanalov, stoječih in tekočih voda.
V primeru nesreče pri prevozu: zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence 
v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje na tel. št. 112. 
Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. Preprečimo onesnaženje 
voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru. V primeru nezgode 
pokličite tel. št. 112 ali DuPontovo telefonsko številko v sili ++44-(0)8456-006-640 (angleško) 
ali ++1 860 892 7691 (slovensko).
V primeru požara: gasimo s CO2, vodno meglo, peskom ali peno.

ČIŠČENJE OPREME ZA ŠKROPLJENJE
Takoj po tretiranju moramo očistiti vso opremo in škropilnico. Med čiščenjem vedno nosimo 
zaščitno obleko. Nikoli ne čistimo v zaprtem prostoru.

IZPIRANJE EMBALAŽE, RAVNANJE Z ODPADKI FFS IN ODPADNO EMBALAŽO
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, 
ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z 
nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno 
in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. 
Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo 
odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno 
embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

KLAVZULA O JAMSTVU
Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo 
ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega 
skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.
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moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. Pokliče se zdravnika. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih.
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja 
naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1:4 ali 
salinično odvajalo, če tako svetuje Center za zastrupitve. V primeru zaužitja večje količine sredstva je 
indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je 
simptomatično.

Kelvin® OD

1 L

Oljna disperzija (OD)

KELVIN® OD je translokacijski in sistemični herbicid za zatiranje 
širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi. 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

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 tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m 
tlorisne širine od meje brega voda 2. reda

Pozor


