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2. UPORABA: 
  
Sredstvo CELAFLOR CAREO razpršilo proti škodljivcem je insekticid, ki se uporablja na 
okrasnih rastlinah za zatiranje listnih uši (Aphididae), ščitkarjev (Aleurodidae), resarjev 
(razen rodu Frankiniella), škodljivih škržatov in kaparjev (Coccidae in Pseudococcidae). 
Pred uporabo je potrebno sredstvo dobro pretresti in rastlino poškropiti po listih.  
 

OPOZORILA: Pogosta uporaba sredstva lahko izzove pojav odpornosti škodljivcev. Sredstvo se 
lahko uporabi največ 4 krat v eni rastni sezoni, v razmaku 21 dni. Za zaščito zunanjih rastlin se ga 
uporablja od aprila do oktobra, medtem ko se v notranjih prostorih lahko uporablja preko celega 
leta. Najbolj primeren čas za uporabo je zjutraj ali zvečer, izogibati se je potrebno neposredni 
sončni svetlobi. 
FITOTOKSIČNOST:  Pred uporabo je priporočljivo napraviti preizkus, zlasti v času cvetenja. Čas 
opazovanja rastline traja od 5 do 8 dni. Sredstvo je lahko fitotoksično za nekatere vrste dalij.  
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov ni potrebna. 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 

Sredstvo CELAFLOR CAREO razpršilo proti škodljivcem se razvršča in označi kot: 
 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne poti in ne kaditi. 
 

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in 
manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti 
pristojni organ. 
 

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.  
V primeru stika s kožo: Takoj se sleče kontaminirano obleko. Kožo se spere z vodo in milom. 
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto 
vodo. V primeru draženja se posvetuje z zdravnikom. 
V primeru zaužitja: Takoj se poišče zdravniško pomoč in se pokaže embalažo ali etiketo. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se je potrebno ravnati po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zdravljenje je simptomatično. V primeru zaužitja večje količine sredstva se da 
prisebni osebi aktivno oglje 1g/kg telesne teže, razredčeno z vodo v razmerju 1:4.  
 


