
2. UPORABA 

 

Sredstvo LANDSCAPER PRO WEED CONTROL se uporablja za nepoklicno rabo. Uporablja se za 
gnojenje vrtne trate in za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela v vrtni trati v odmerku 2 
kg/100m2.  
Sredstvo zadovoljivo  zatira  naslednje širokolistne plevele: navadni rman  (Achillea millefolium), 
navadno marjetico (Bellis perennis),  smiljke (Cerastium sp.), lasasti dimek (Crepis capillaris),  navadni 
svinjek (Hypochoeris radicata), njivsko mrtvo koprivo (Lamium amplexicaule),  hmeljno meteljko 
(Medicago lupulina), trpotce (Plantago sp.),  navadno črnoglavko (Prunella vulgaris),  plazečo zlatico 
(Ranunculus repens),  navadni regrat (Taraxacum officinale) in detelje (Trifolium sp.). 
Sredstvo se enakomerno nanese na površino s pomočjo trosilnika ali z ročnim raztrosom ob obvezni 
uporabi zaščitnih rokavic.  
ČAS UPORABE: Na istem zemljišču je dovoljena le ena uporaba v eni rastni dobi v času od aprila do 
septembra. Najboljše rezultate se doseže če se  tretira spomladi, v času najbolj bujne rasti plevela.  
OPOZORILA: 
Sredstva se ne smemo uporabljati v sušnih razmerah in pri visokih temperaturah zraka ter  če je 
temperatura tal nižja od 8 ºC. 
Če dva dni po tretiranju ne dežuje, je treba trato temeljito zaliti. Trate se ne sme kositi vsaj 2 do 3 dni 
pred in po uporabi sredstva. 
Po setvi trate, se sredstva na tej površini ne sme uporabljati vsaj šest mesecev po vzniku trave. V 
primeru, da je trato potrebno dosejati ali ponovno zasejati na že tretirani površini, znaša čakalna doba 
šest tednov.  
Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje in neposreden stik granulata z zasaditvami cvetlic ali drugih 
okrasnih rastlin, vključno z grmovnicami in drevesi. 
Če na trati rastejo okrasne čebulnice (npr. tulipani), se sredstvo lahko uporablja le pod pogojem, da so 
listi teh okrasnih čebulnic že naravno odmrli in da se jih pred tretiranjem s sredstvom odstrani. 
Prvi štirje odkosi trave po tretiranju se ne smejo uporabljati za zastiranje. Kompostirani ostanki se smejo 
uporabljati šele po šestih mesecih kompostiranja. 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično za travo. 
Treba je preprečiti kakršen koli stik sredstva z zelenimi ali neolesenelimi deli gojenih rastlin oziroma 
zanašanje sredstva na sosednje grede in zemljišča, sicer lahko pride do poškodb teh rastlin. Sredstvo se 
lahko uporablja tudi okoli dreves rastočih na travni površini, vendar ne sme priti v stik z listi. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 

 MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov niso potrebne. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo LANDSCAPER PRO WEED CONTROL se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS: / 
Opozorilne besede: / 
Stavki o nevarnosti: /   
Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

 

EUH208 Vsebuje 2,4-D. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo. 
  
Previdnostni stavki - preprečevanje: 



P102 
P270 
P280 

Hraniti zunaj dosega otrok. 
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. 

 

Previd

nostni 

stavki - 

odstra

njevan

je: 

P501 
 

 
 
 
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov 
in odpadne embalaže. 

 

Dodatni stavki: 

SP 1   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.        

 
Imetnik registracije 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. Imetnik 
registracije oziroma zastopnik 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: Pri trošenju in rokovanju s sredstvom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za delavca ni potrebna. Priporoča se, da ljudje ne hodijo in se 
ne zadržujejo na tretirani površini, dokler se sredstvo ne izpere v tla.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo se 
čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje 
pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). 
V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev 
dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca.  
Pri vdihavanju: Ponesrečenca se prenese na svež zrak oziroma se mu omogoči najboljše možno 
prezračevanje prostora, če prenos ni možen, se ukrepa v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če je 
potrebno, se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpira s čisto vodo 15 min. Če 
draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2-3 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 
izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno se zdravniku predloži navodila za 
uporabo.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, 
razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako 
svetuje Center za zastrupitve. Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično.  
 

 
 

 


