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Package MID : 278186 2301

Trade Name : VERBEN

Country : SLOVENIA

Nbre pages (19 p. max.) : 7 pages

Size : 245 X 127

Artwork Type : BOOKLET LABEL

Specification : EU513-C

Printer : EMEA - CCL UK

Packing Location : EMEA - Cernay WF83/2754 
(F52)

Ticket No :

2301

1

Date :

Proof Cycle No :

COLOUR REFERENCES 
Number of Coulours used : 4

Cyan
 

Magenta
 

Jaune
 

Noir

Last updated by : HOP!

POZOR
Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Sum 
povzročitve raka. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. 
Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. Če nastopi draženje kože ali se 
pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. PRI izpostavljenosti ali 
sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. Če draženje oči 
ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Prestreči razlito tekočino.  
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili 
za uporabo. 

Vsebuje: Propanojska kislina, 2-hidroksi-, 2-etilheksil ester, (2S) -; 
prokvinazid (ISO)

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. 

UFI: 57RA-301J-H00Y-2J22

Sredstvo VERBEN je sistemični in kontaktni fungicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) 
za zatiranje bolezni v nekaterih ozimnih in jarih žitih

Vsebuje:  protiokonazol ................................200 g/L (18,9 % w/w ), CAS št.: 178928-70-6 
prokvinazid ........................................50 g/L (4,7 % w/w), CAS št.: 189278-12-4

™®  Blagovna znamka podjetja Corteva Agriscience 
in njihovih povezanih podjetij.

Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu 
nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Pogoji skladiščenja:
Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, hladnem in zračnem prostoru, zaščiteno 
pred soncem in vlago, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

Pred uporabo obvezno preberite priložena navodila za 
uporabo!
Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži 
proizvajalca.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila 
o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Številka odločbe o registraciji RS MKGP, UVHVVR: 
U34330-30/2021/20 z dne 14.3.2022, z vsemi 
spremembami.

Proizvajalec in imetnik registracije:  
Corteva Agriscience Bolgaria EOOD, Mladost 4, BPS 1A bld., 
Sofia 1766, Bolgarija.

Pooblaščeni zastopnik in distributer:
Corteva Agriscience SLO d.o.o., Markišavska ulica 10, 
9000 Murska Sobota.

Pooblaščeni distributer:
KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica 
Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, 
Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; 
www.karsia.si.

Vsebina: 1 L ℮
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NAVODILO ZA UPORABO:

Varovanje okolja:
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.

Znaki zastrupitve pri ljudeh: Niso znani primeri zastrupitve pri človeku, prav tako niso znani simptomi 
zastrupitve pri opravljanju poskusov.

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro 
prezračen prostor, zavaruje se jo pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske 
funkcije in poiskati zdravniško pomoč.
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se  temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženje kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s počasnim curkom 
s čisto mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 
izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, 
se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen 
če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko 
oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo 
in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba 
posvetovati s Centrom za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

Način delovanja: Sredstvo VERBEN™ je sistemični in kontaktni fungicid, ki vsebuje aktivni snovi protiokonazol 
in prokvinazid z različnimi načini in mehanizmi delovanja. Protiokonazol spada v skupino triazolov in deluje 
sistemično, preventivno in kurativno. Prokvinazid spada v skupino kinazolinov in deluje kontaktno preventivno.

Uporaba: Sredstvo VERBEN™ se uporablja preventivno v:

-  ozimni in jari pšenici za zatiranje pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici), rij iz rodu 
Puccinia (Puccinia spp.), žitne pepelovke (Blumeria graminis) in lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula 
yallundae) v odmerku 1 L/ha. Priporoča se uporaba od fenološke faze, ko je zaznavnih pet stranskih 
poganjkov, do faze polnega cvetenja, ko je zrelih 50% prašnikov (BBCH 25-65). Za preprečevanje okužbe 
ali zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae) se priporoča uporaba do faze, ko je drugo 
kolence 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 32). 

-  ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), 
ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ječmenove rje (Puccinia hordei) v odmerku 
1 L/ha. Priporoča se uporaba od fenološke faze, ko je zaznavnih pet stranskih poganjkov, do faze konca 
nabrekanja listne nožnice, ko so vidne prve rese (BBCH 25-49). 

-  ozimni in jari tritikali za zatiranje pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici), rij iz rodu 
Puccinia (Puccinia spp.), žitne pepelovke (Blumeria graminis) in lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula 
yallundae) v odmerku 1 L/ha. Priporoča se uporaba od fenološke faze, ko je zaznavnih pet stranskih 
poganjkov, do faze polnega cvetenja, ko je zrelih 50% prašnikov (BBCH 25-65). Za preprečevanje okužbe 
ali zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae) se priporoča uporaba do faze, ko je drugo 
kolence 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 32). 

-  ozimni in jari rži za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenovega listnega ožiga 
(Rhynchosporium secalis) in rij iz rodu Puccinia (Puccinia spp. ) v odmerku 1 L/ha. Priporoča se 
uporaba od fenološke faze, ko je zaznavnih pet stranskih poganjkov, do faze konca nabrekanja listne 
nožnice, ko so vidne prve rese (BBCH 25-49). 

Priporočena poraba vode je 150-400 L/ha.

Opozorila: S sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje gojene rastline.

Fitotoksičnost: Sredstvo ni fitotoksično za zgoraj navedene gojene rastline, če se ga uporablja v skladu z 
navodili za uporabo.

Antirezistentna strategija: V kolikor se fungicide z enakim načinom delovanja večkrat zaporedoma uporablja 
na isti površini v daljšem časovnem obdobju, lahko naravni, bolj odporni sevi povzročiteljev bolezni, preživijo in 
postanejo prevladujoči. Aktivni snovi protiokonazol in prokvinazid sta snovi s srednjim tveganjem za nastanek 
rezistence. Za namenom preprečitve pojava odpornosti, se sredstvo VERBEN uporablja zgolj preventivno. 
Uporaba sredstva v žitih je že omejena na eno tretiranje v rastni dobi. V primerih, ko je za zatiranje bolezni v 
žitih potrebno izvesti več tretiranj letno, se uporabi sredstva z drugačnimi načini delovanja. 

Karenca: Karenca za pšenico, ječmen, tritikalo in rž je 35 dni.

Mešanje z drugimi sredstvi: O mešanju z drugimi sredstvi za varstvo rastlin se posvetujte z našimi 
strokovnjaki na terenu.

Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju 
rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) 
rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala. 
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škopilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko 
(dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaščitne (nitrilne) rokavice in zaprte čevlje.
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec po preteku delovne karence uporabljati primerno delovno obleko 
(dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

Delovna karenca: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši.

Priprava sredstva za uporabo: Prepričajte se, da je škropilnica čista in izpravna. Umerite škropilne šobe, da 
se zagotovi enakomeren nanos. Pretresite embalažo sredstva in potrebno količino sredstva stresite v rezervoar 
škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega sperite 
z vodo in vsebino zlijete v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. 
Z mešanjem nadaljujemo, do porabe škropilne brozge. 

Čiščenje škropilnice: Takoj po uporabi je potrebno škropilnico in vso ostalo opremo temeljito očistiti, da se 
odstranijo vsi ostanki sredstva. S tem preprečimo morebitne poškodbe na gojenih rastlinah, ki bi jih pozneje 
tretirali z isto škropilnico. 
Izpraznite rezervoar in očistite zunanjost škropilnice, da odstranite vsakršno kontaminacijo. Notranjost 
rezervoarja sperite s čisto vodo in z ustreznim čistilom (po navodilih proizvajalca). Napolnite rezervoar s čisto 
vodo v količini najmanj 10 % volumna rezervoarja, vključite mešalo in z raztopino splaknite  cevi in šobe ter 
spraznite rezervoar do konca. Napolnite rezervoar s čisto vodo, vključite mešalo in mešajte najmanj 15 minut. 
Splaknite cevi in letev, jih popolnoma izpraznite in pustite, da se posušijo.  Sledite dobri kmetijski praksi in 
varni rabi fitofarmacevtskih sredstev. 

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta FFS v okolje: V primeru nezgode morate takoj 
uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti Center za obveščanje na tel.: 112 
a)  V zaprtem prostoru razlito sredstvo zberite v ustrezno posodo in ga oddajte v zbiralnik posebnih odpadkov 

pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju. Onesnažena tla na koncu pomijte z vodo in detergentom 
ter prostor prezračite. Večje količine vode za izpiranje zberite v ustrezne posode, da ne onesnažite odtočnih 
kanalov, stoječih ali tekočih voda.

b)  V primeru nesreče pri prevozu zavarujte kraj dogodka in opozorite druge udeležence v prometu, najbližjo 
postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Poškodovano 
embalažo dajte v ustrezno označene večje posode. Preprečiti morate onesnaženje voda, pri tem ukrepate 
kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

c)  V primeru požara gasite z razpršeno vodo in peno, odporno na alkohol. V primeru požara uporabljajte dihalni 
aparat in primerno zaščitno obleko, ker se pri gorenju lahko sproščajo toksični in dražilni hlapi. 

Izpiranje embalaže, ravnanje z odpadki in odpadno embalažo: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, 
ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, 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. Prazne embalaže ne smete ponovno uporabiti. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano  
embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu 
zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in 
slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.
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Klavzula o jamstvu: Proizvajalec jamči za kvaliteto sredstva, dokler je le-to v originalni embalaži. Za 
morebitno škodo ali slabše delovanje sredstva, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne/nepravilne uporabe, 
neupoštevanja navedenih omejitev in opozoril ali zaradi nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.

PAGE 4 PAGE 5

Package MID : 278186 2301

Trade Name : VERBEN

Country : SLOVENIA

Nbre pages (19 p. max.) : 7 pages

Size : 245 X 127

Artwork Type : BOOKLET LABEL

Specification : EU513-C

Printer : EMEA - CCL UK

Packing Location : EMEA - Cernay WF83/2754 
(F52)

Ticket No :

2301

1

Date :

Proof Cycle No :

COLOUR REFERENCES 
Number of Coulours used : 1

Noir

Last updated by : HOP!

THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY

VERBEN SV 1L Bkl 278186 2301 (iss 1).indd   3VERBEN SV 1L Bkl 278186 2301 (iss 1).indd   3 30/01/2023   15:4030/01/2023   15:40



EU513-C / CCL LABEL UK

232 mm

245 mm

232 mm

245 mm

 5 mm

 5 mm

12
7 

m
m

5 
m

m

5 
m

m

8 
m

m

8 
m

m

PAGE 6 PAGE 7

Package MID : 278186 2301

Trade Name : VERBEN

Country : SLOVENIA

Nbre pages (19 p. max.) : 7 pages

Size : 245 X 127

Artwork Type : BOOKLET LABEL

Specification : EU513-C

Printer : EMEA - CCL UK

Packing Location : EMEA - Cernay WF83/2754 
(F52)

Ticket No :

2301

1

Date :

Proof Cycle No :

COLOUR REFERENCES 
Number of Coulours used : 4

Cyan
 

Magenta
 

Jaune
 

Noir

Last updated by : HOP!

THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY

POZOR
Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Sum 
povzročitve raka. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. 
Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. Če nastopi draženje kože ali se 
pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. PRI izpostavljenosti ali 
sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. Če draženje oči 
ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Prestreči razlito tekočino.  
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili 
za uporabo. 

Vsebuje: Propanojska kislina, 2-hidroksi-, 2-etilheksil ester, (2S) -; 
prokvinazid (ISO)

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. 

UFI: 57RA-301J-H00Y-2J22

Sredstvo VERBEN je sistemični in kontaktni fungicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) 
za zatiranje bolezni v nekaterih ozimnih in jarih žitih

Vsebuje:  protiokonazol ................................200 g/L (18,9 % w/w ), CAS št.: 178928-70-6 
prokvinazid ........................................50 g/L (4,7 % w/w), CAS št.: 189278-12-4

™®  Blagovna znamka podjetja Corteva Agriscience 
in njihovih povezanih podjetij.

Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu 
nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Pogoji skladiščenja:
Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, hladnem in zračnem prostoru, zaščiteno 
pred soncem in vlago, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

Pred uporabo obvezno preberite priložena navodila za 
uporabo!
Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži 
proizvajalca.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila 
o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Številka odločbe o registraciji RS MKGP, UVHVVR: 
U34330-30/2021/20 z dne 14.3.2022, z vsemi 
spremembami.

Proizvajalec in imetnik registracije:  
Corteva Agriscience Bolgaria EOOD, Mladost 4, BPS 1A bld., 
Sofia 1766, Bolgarija.

Pooblaščeni zastopnik in distributer:
Corteva Agriscience SLO d.o.o., Markišavska ulica 10, 
9000 Murska Sobota.

Pooblaščeni distributer:
KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica 
Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, 
Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; 
www.karsia.si.

Vsebina: 1 L ℮
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