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2. UPORABA:  
 
Sredstvo AXORIS GRANULAT je sistemični insekticid za uporabo  na okrasnih rastlinah v 

zaščitenih prostorih (v rastlinjakih ipd.). Z vnosom v tla se pod vplivom vlage postopoma sprošča v 
talno raztopino in z njo premešča v nadzemne dele rastlin.  Hitrost učinkovanja sredstva je odvisna od 
vrste škodljivih žuželk in je: 

- za  listne uši (Aphididae) 2 dni po aplikaciji; 
- za resarje (Thripidae)  7 dni po aplikaciji;  
- za rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) in kaparje (Coccidae) - 2-3 tedne 

po aplikaciji.  
 
Uporablja se ob pojavu prvih žuželk ali znakov njihovih poškodb na rastlinah v odmerkih, ki so 
navedeni v spodnji preglednici. Optimalna osvetlitev učinkovanje sredstva izboljšuje. Insekticidno 
delovanje traja približno 12 tednov. V eni rastni dobi zato praviloma zadošča eno tretiranje.  
 
Lončnice in posodovke v substratu: Sredstvo se odmeri s pomočjo priložene merilne žlice. 
Enakomerno se ga posuje po površini substrata in plitko vdela. Za zatiranje listnih uši se uporabi ½  
merilne žlice (1,5 g), za ostale škodljive žuželke pa 1 merilno žlico (3 g) na 1 L substrata. Izdatno se  
zalije od zgoraj.  
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OPOZORILA: Sredstvo je prepovedano uporabljati na prostem (npr. na vrtovih, balkonih, ipd.). 
Uporaba sredstva za neprofesionalno uporabo ni dovoljena. (Obe opozorili se navedeta na etiketi v 
krepkem tisku.) 
Dovoljena so največ 4 tretiranja na leto v časovnem presledku najmanj 12 tednov. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstva se ne sme uporabljati za tretiranje rastlin v hidroponski vzgoji. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov ni potrebna.«.  

 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo AXORIS GRANULAT se razvršča in označi kot: 

R52/53    Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 
okolje. 
S2    Hraniti izven dosega otrok. 
S13    Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21   Med uporabo ne jesti, ne poti in ne kaditi. 
S37    Nositi primerne zaščitne rokavice. 
             
 

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 Upravo. 
 
OPOZORILA: Sredstvo je nevarno za čebele. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, 
vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Pri sumu na zastrupitev se poškodovanca premesti na  svež zrak, zagotovi se mu 
osnovne  življenjske funkcije, se ga zavaruje pred mrazom ali vročino. Če je potrebno, se posvetujemo 
z zdravnikom. Osebi z moteno zavestjo se ne da ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja.  
V primeru stika s kožo: Kožo se umije z vodo in milom.  
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in  oči temeljito spira s čisto vodo. 
V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
V primeru zaužitja: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Prizadeti naj popije 2-3 dl vode.  
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju se ravna po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatsko. 
 
 


