
2. UPORABA 
 
Sredstvo CELAFLOR LIMEX se uporablja kot vaba za zatiranje polžev in lazarjev v vrtninah, 
okrasnih rastlinah, jagodah in neporaščenih površinah.  
 

Uporablja se za zatiranje polžev in lazarjev na prostem in v zaprtih prostorih (rastlinjakih) v 
odmerku 70 g sredstva na 100 m2 v jagodah, solati, špinači in drugi listnati zelenjavi, zeliščih, 
vrtninah iz skupine križnic (glavnato zelje, brstični ohrovt, cvetača, brokoli, ohrovt in koleraba) 
ter drugih vrtninah, okrasnih rastlinah in na neporaščenih površinah (poti, steze…). 
 
Na istem zemljišču se lahko izvede do dve tretiranji v eni rastni sezoni, v časovnem intervalu 14 
dni, pri čemer skupni letni odmerek sredstva ne sme preseči 140 g sredstva na 100 m2. Pelete se 
potrese na redko okoli rastline na način, da so posamezna zrna postavljena 12 do 15 cm narazen. 
Nanos sredstva po celotni površini ali v vrste ni dovoljen. Pri trošenju je treba zagotoviti, da peleti 
ne padejo na površino rastlin.  

ČAS UPORABE: Sredstvo se uporabi ob pojavu polžev in lazarjev ali ob prvih znakih poškodb na 
rastlinah. Dodatne omejitve v zvezi s časom uporabe za posamezne gojene rastline so navedene v 
naslednji preglednici: 
 
jagode ni omejitev 
solata  tretiranje dovoljeno od setve do začetka formiranja glav 

(BBCH41) 
špinača, zelišča in 
druge listnate vrtnine 

tretiranje dovoljeno od setve do stadija prvega lista 

kapusnice tretiranje dovoljeno od setve do začetka formiranja glav (BBCH41) 
druge vrtnine tretiranje dovoljeno od setve do stadija prvega lista. 
okrasne rastline ni omejitev 
neporaščene površine ni omejitev 

 
NAČIN UPORABE: Zeleno obarvan del, označen s puščico, ki ima obliko polkroga in se nahaja 
na desni strani embalaže, se povleče v smeri puščice. 
 
OPOZORILA: Sredstvo vsebuje odvračalo (kombinacija neprijetnega vonja in okusa) in s tem 
odvrača domače živali, da bi ga zaužile. Otrokom, domačim živalim, pticam in sesalcem je treba 
preprečiti dostop na tretirane površine. 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CELAFLOR LIMEX se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS: / 
Opozorilne besede: / 
Stavki o nevarnosti: /   
 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

EUH208 Vsebuje (R)-p-menta-1,8dien. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 



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

  
Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P102 
P262 
P270 

Hraniti zunaj dosega otrok. 
Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. 
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

 
Previdnostni stavki - 
odstranjevanje: 

 
/ 
 

 
Dodatni stavki: 
SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
SPe 4   Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na nepropustnih 

površinah kot so asfalt, beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika 
nevarnost odtekanja. 

Spe 6  Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo. 
 
 
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 se priporoča uporaba zaščitnih rokavic. 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za delavca ni potrebna. 
 
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: Ukrepa se 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.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpere 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 daje piti ničesar. Če je možno se zdravniku predloži navodila 
za uporabo.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično.  
 


