
2. UPORABA 

 

Sredstvo PLANTELLA SREDSTVO PROTI VOLUHARJEM IN KRTOM  se uporablja na prostem 
kot sredstvo za pregon voluharjev in krtov z vrtov, zelenic, njiv, nasadov sadnih in okrasnih 

rastlin ter travnikov in pašnikov. 
 
Podzemne rove se poišče z iskalno palico in se jih previdno na več mestih odpre. Če bodo rovi po 1-2 
urah ponovno zadelani ali delno prekriti z zemljo, pomeni da so rovi naseljeni z voluharji. Pri krtih 
odgrnite krtino. Embalažo se odpre. Sredstvo je v embalaži spravljeno v vrečko. Vrečko se odpre in 
odmerjeno količino sredstva vsuje v rov.  V vsak rov oziroma luknjo se z žličko vstavi koščke sredstva 
ter se ga s pomočjo palice potisne v luknjo v naslednjih odmerkih: 
 

• 6 g (1 čajno žličko) sredstva se strese v luknjo rova za voluharje;  
• 12 g (2 čajni žlički) sredstva se strese pripravka v luknjo rova za krte.   

 
Odprtino se nato zakrije s primernim predmetom (npr. šopom trave), vendar se rova ne potlači. V 
rovih bo zaradi vlage v zemlji nastal plin acetilen z manjšimi primesmi fosforjevega vodika in se 
razširil po rovih. Vonj teh plinov je za voluharja neznosen, zato takoj zapusti rove.  
Sredstvo voluharjev in krtov ne ubije. Uporaba sredstva je zato sprejemljiva le, če pregnani voluharji 
ali krti na sosednjem zemljišču, kamor se zatečejo po uporabi sredstva, ne povzročajo škode.   
 
ČAS UPORABE: Po začetku pojava voluharjev ali krtov se lahko uporablja skozi celo leto. 
 
OPOZORILA: PLANTELLA SREDSTVO PROTI VOLUHARJEM IN KRTOM se mora v celoti 
porabiti v enem delovnem postopku. Ostankov se nikoli ne sme shranjevati v zaprtih posodah ali jih 
odvreči  (npr. v smetnjak), saj lahko ob prisotnosti vlage nastane eksplozivna mešanica plina in zraka. 
Ostankov sredstva se  nikoli ne sme vreči v gospodinjske odpadke ali v odtočne kanale. Obstaja 
možnost, da se voluhar čez nekaj časa vrne na zemljišče, od koder je bil pregnan. Po razgradnji 
kalcijevega karbida nastane apnenec, ki je neškodljiv za rastline in zemljo. 
 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne 
poškoduje gojenih rastlin.  
MEŠANJE: Sredstva se ne sme mešati z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.  
KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe izdelka v skladu z navodili za uporabo in/ali 
zaradi obdobja vegetacije, ki traja med časom uporabe in časom pobiranja/spravila. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov kalcijev karbid ni potrebna. 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo PLANTELLA SREDSTVO PROTI VOLUHARJEM IN KRTOM se razvršča in označi  kot: 
 
F Lahko vnetljivo. 
C Jedko. 
N  Okolju nevarno. 
R15   V stiku z vodo se sproščajo zelo vnetljivi plini. 
R35  Povzroča hude opekline. 
R37 Draži dihala. 
R51/53   Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 

okolje. 
S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.  
S8 Hraniti na suhem. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil. 



S20/21 Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
S22 Ne vdihavati prahu. 
S36/37/39  Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz. 
S45  Ob nezgodi ali slabem počutju , takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti 

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

SPo 1   Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode. 
SPo 2   Po uporabi oprati vso zaščitno obleko. 
SPo 4   Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah. 
SPe 6  Zaradi zaščite ptic in divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo. 
 
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 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. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba 
upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda  in 5 m tlorisne 
širine od meje brega voda 2. reda. 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s pripravkom mora delavec nositi primerno zaščitno obleko, 
zaščitne rokavice, trpežno obutev in zaščito za oči/obraz. Pri uporabi sredstva je treba biti pozoren na 
kontaminacijo osebne zaščitne opreme – v primeru kontaminacije jo je treba med delom zamenjati.  
V primeru uporabe večjih količin sredstva je treba kontaminirano obleko sredstva med delom obvezno 
zamenjati.(Opozorilo se navede na etiketi za 1 kg pakiranje v krepkem tisku).  
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev in drugih ljudi na tretirano površino je dovoljen, ko je 
tretiranje zaključeno in so rovi zaprti. 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošna navodila: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo 
se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo 
zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga 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 oz. se omogoči najboljše možno prezračevanje 
prostora, če prenos ni možen, se ukrepa v skladu s splošnimi navodili.  

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito umije z vodo in milom. 
Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 

Stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito izpere s čisto 
vodo. Če draženje ne mine se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.  

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije 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, etiketo ali varnostni list.  



Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen, če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se da le, če 
tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično. 


