
2. UPORABA   

 

Sredstvo BIO PLANTELLA KENYATOX se uporablja kot kontaktni insekticid za neprofesionalno 
uporabo na cvetočih in zelenih  okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih (gojene 

na terasah, na domačem vrtu, balkonu ali v notranjih prostorih) za zatiranje listnih uši 

(Aphididae), odraslih razvojnih oblik rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporarioum) 

in gosenic metuljev (Lepidoptera) v odmerku 30 - 60 mL/rastlino, odvisno od velikosti rastline.  

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Pred uporabo je treba sredstvo dobro pretresti.  

Pripravljeno raztopino se enakomerno razprši z ročno pršilko z razdalje 40 – 50 cm po 

napadenih delih rastlin, tudi po spodnji strani listov. Paziti je potrebno, da z listov čim manj 

kaplja.  
ČAS UPORABE: Priporoča se  tretiranje v večernih urah. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu 
škodljivih žuželk. Po potrebi je potrebno tretiranje ponoviti po 7 dneh. 
OPOZORILA: S sredstvom je dovoljeno tretirati največ trikrat v eni rastni dobi. Če se s 
sredstvom tretira v zaprtih prostorih, je le-te treba po končanem tretiranju prezračiti. Očistiti je 
treba površine, ki so bile nehote kontaminirane med tretiranjem s sredstvom.  

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Tveganje za razvoj rezistence na aktivno snov piretrini je 

majhno, vendar je v zaščitenih prostorih odpornost rastlinjakovega ščitkarja in nekaterih vrst uši 

zelo razširjena. Kjer so razširjeni odporni škodljivi organizmi, sredstvo ne bo dovolj učinkovito. 
FITOTOKSIČNOST: Na nekaterih občutljivih vrstah okrasnih rastlin  ali občutljivih sortah 
posameznih okrasnih rastlin se lahko pojavijo znaki fitotoksičnosti. Da bi preprečili znake 
fitotoksičnosti na večjem številu okrasnih rastlin, se pred tretiranjem priporoča opraviti test na 
enem listu. Ne priporoča se tretiranja s sredstvom ob neposredni sončni svetlobi. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivno snov piretrini so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.   

 

     3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
 Sredstvo BIO PLANTELLA KENYATOX se ne razvršča. 

  
Sredstvo BIO PLANTELLA KENYATOX se označi kot: 

Opozorilne besede: / 

Stavki o nevarnosti: / 

Dodatne informacije o nevarnosti:  

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 

Previdnostni stavki – splošno: 

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo embalaža ali etiketa proizvoda. 

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 

P103 Pred uporabo preberite etiketo. 

Previdnostni stavki – preprečevanje: 

P264 Po uporabi temeljito umiti roke.  

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

Previdnostni stavki – odziv: / 

Previdnostni stavki – odstranjevanje: / 

Previdnostni stavki – shranjevanje: / 

Dodatni stavki: 

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. 

  



Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske 
unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te 
odločbe. Imetnik registracije mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. 

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

izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. 

VARSTVO PRI DELU: / 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino se priporoča, ko se škropilna brozga na 
tretiranih rastlinah popolnoma posuši.  
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak 

ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba 

osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali 

navodilo za uporabo sredstva. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 

milom. V primeru draženja 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 

čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  

Pri zaužitju: Usta se 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 mu izzvati bruhanja. Če 

je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.  

Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje 
je simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan. 

 


