
2. UPORABA 

 
Sredstvo ACTELLIC 50 EC se uporablja kot kontaktni insekticid v skladiščih za zatiranje skladiščnih 

škodljivcev, kot so: žužki (Sitophilus spp.), mokarji (Tribolium spp.), vešče (Ephestia spp.), žitniki 

(Cryptolestes spp.), zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis), krhljev molj (Plodia 
interpunctella), môčna pršica (Acarus siro), žitni kutar (Rhyzopertha dominica):  

- v praznih skladiščih žit v odmerku 0,32 mL/m
2
 površine, z dodatkom 20 mL vode  na m

2
 pri 

tretiranju steklenih in kovinskih površin in 50 mL vode  na m
2  

pri tretiranju lesenih površin.  

Skladišče se lahko začne polniti 7 dni po tretiranju.  

- za tretiranje zrnja pšenice, ovsa in ječmena v odmerku 8 ml na tono zrnja z dodatkom 0,5 - 1 L 

vode za enakomerno tretiranje v silosih in 1 - 1,5 L vode pri skladiščenju v ostalih skladiščih pri čemer 

naj debelina plasti zrnja znaša od 0,5 do 1 m.  

 
OPOZORILA: Pripravek lahko uporabljajo izključno pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, 

določene s Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in 

deratizacije. Prazna skladišča se lahko tretira le z uporabo avtomatskih škropilnih naprav ali z 

zamegljevanjem. Uporaba nahrbtnih in ročnih škropilnic za tretiranje praznih skladišč ni dovoljena. 

ACTELLIC 50 EC se ne sme uporabljati za tretiranje mletega blaga. Zrnje pšenice, ovsa in ječmena, 

namenjenega skladiščenju, se lahko tretira samo enkrat letno. Na cementnih in betonskih površinah 

sredstvo ACTELLIC 50 EC ni učinkovito. 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v skladu z navodili za uporabo, ne vpliva na kakovost 

tretiranega zrnja pšenice, ovsa in ječmena.  Sredstvo ACTELLIC 50 EC se ne sme uporabljati v 

skladiščih, kjer se shranjuje semenski material oziroma se z njim ne sme neposredno tretirati semena. 

KARENCA: Karenca za zrnje pšenice, ovsa in ječmena je 63 dni. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 

pridelkih  za aktivno snov pirimifos-metil za pšenico, oves in ječmen so v skladu s predpisi o mejnih 

vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 

Sredstvo ACTELLIC 50 EC se razvršča in označi kot: 

 

N    Okolju nevarno.  

Xn   Zdravju škodljivo. 

R22  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

R37  Draži dihala. 

R41  Nevarnost hudih poškodb oči. 

R43  Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 

R65  Zdravju škodljivo: Pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 

R67  Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 

R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 

S2        Hraniti izven dosega otrok. 

S13       Hraniti ločeno od hrane pijače in krmil. 

S36/37/39      Uporabljati zaščitno obleko, rokavice in zaščito za obraz/oči. 

S38       Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo. 

S62       Pri zaužitju ne izzvati bruhanja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati 

embalažo ali etiketo. 

S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

 

 

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 

navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik 

uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije 

za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. 



Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 

 

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  

tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  

VARSTVO PRI DELU: Delavci morajo pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju 

škropilne brozge ter polnjenju rezervoarja   nositi primerno zaščitno obleko (delovni kombenzion), 

zaščitne rokavice, trpežno obutev in ščitnik za obraz.  

Ob tretiranju praznih skladišč in tretiranju zrnja žit z avtomatskimi škropilnimi napravami prisotnost 

uporabnika FFS ni predvidena. V primeru, da iz kakršnegakoli razloga uporabnik vstopi na območje 

trenutnega tretiranja mora le ta biti primerno zaščiten (delovni kombinezon, rokavice, trpežna obutev,  

ščitnik za obraz, primerna zaščita dihal). 

Nezaščitene osebe nimajo vstopa na tretirano območje najmanj 25 ur; pred daljšim zadrževanjem v 

tretiranem prostoru je potrebno predhodno vsaj 1 urno zračenje. Pri vstopu na tretirano območje pred 

zračenjem in pri stiku s tretiranim žitom je potrebno nositi primerno zaščitno obleko (delovni 

kombinezon), rokavice, trpežna obutev,  ščitnik za obraz in primerna zaščita dihal. 

 

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro 

zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 

funkcije. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za 

uporabo sredstva. 

V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno onesnaženo obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z 

vodo in milom.  

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči spira s čisto vodo 15 min. 

Posvetovati se je potrebno z zdravnikom ali okulistom. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Osebi z moteno zavestjo se ne sme 

dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Poklicati je potrebno zdravnika. 

Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru 

zaužitja pripravka  je indicirano izpiranje želodca ter aplikacija aktivnega oglja v odmerku 1 g/kg 

telesne teže razredčenega z vodo v razmerju 1:4 ter salinično odvajalo, če bolnik še nima driske. Pri 

zaužitju večje ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Specifični antidot je atropin. Simptomatičnemu bolniku 

dajte 2 do 4  mg/kg telesne teže i.v. (otrokom 0,05 mg/kg telesne teže), odmerek 1 mg i.v. ponavljajte 

vsakih 10 minut, dokler se ne pojavijo znaki zadostne atropinizacije (prenehanje bronhialne 

hipersekrecije). Pomembno je, da je bolnik dobro oksigeniran (nevarnost motenj srčnega ritma pri 

hipoksemiji!). Glede dajanja oksimov (reaktivatorji holinesteraze) se je potrebno posvetovati s 

Centrom za zastrupitve. 
 


