
2. UPORABA  
 
Sredstvo KEMAKOL EXTRA se uporablja kot repelent (odvračalo) v gozdnih nasadih za 
varstvo sadik (iglavcev in listavcev) pred divjadjo, v odmerku 3,0 do 4,0 kg na 1000 sadik 
(30-40 g na 10 sadik) pri ročnem nanašanju ali v odmerku 2,5 do 3,5 kg na 1000 sadik (25-
35 g na 10 sadik) pri nanašanju z dvojno krtačko.  
 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo KEMAKOL EXTRA je treba pred uporabo 
dobro premešati, da nastane gosta homogena pasta. Paste se ne redči.  
 
NAČIN UPORABE: Pasto se v enakomernem sloju nanese na ogrožene dele listavcev 
oziroma na glavne (terminalne) poganjke listavcev in iglavcev. Nanaša se jo lahko z roko, ob 
obvezni uporabi gumijastih rokavic, ali z dvojno krtačko. Sredstvo se zajame v dlan ali 
krtačko, nato se potegne z obeh strani po poganjku od spodaj navzgor tako, da dovolj paste 
ostane na samem glavnem (terminalnem) poganjku. Za 10 sadik se porabi največ 35 g 
oziroma 40 g paste, odvisno od načina nanašanja paste. Za doseganje najboljše možne 
zaščite poganjkov pred divjadjo v zimskem času ali pri velikih populacijah divjadi, mora biti 
glavni poganjek popolnoma prekrit s pasto. Odmerek je odvisen od habitusa oziroma vrste 
tretiranih rastlin. Na glavne poganjke listavcev se nanese manj paste kot na glavne poganjke 
iglavcev. 
ČAS UPORABE: Pasto se uporablja pozno jeseni, v času mirovanja sadik listavcev in 
iglavcev, v suhem vremenu in pri temperaturi zraka nad 0°C, kar daje zadostno zaščito vse 
do pomladi (6-7 mesecev).  
 
OPOZORILA: Sredstvo KEMAKOL EXTRA se lahko na istem zemljišču uporabi največ 
enkrat letno, v času mirovanja sadik. Treba je zagotoviti enakomeren nanos paste po 
celotnem glavnem poganjku. V času aktivne rasti listavcev in iglavcev se paste ne sme 
uporabljati, ker se s tem ovira njihovo rast in razvoj. 
 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo KEMAKOL EXTRA uporablja v skladu s priporočili v 
času mirovanja sadik listavcev in iglavcev,  ni fitotoksično za tretirane rastline. 
 
KARENCA: Karenca ni potrebna.  
 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov kremenčev pesek niso potrebne.  
 
 

    3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo KEMAKOL EXTRA se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS: / 
Opozorilne besede: /      
Stavki o nevarnosti: /   
Kategorija: / 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

Previdnostni stavki - preprečevanje: 



P101 
P102 

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
Hraniti zunaj dosega otrok. 

 

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  
Previdnostni stavki - odziv: / 
Previdnostni stavki - shranjevanje: /       
Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
Dodatni stavki: 

SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
 
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 delu je treba uporabljati gumijaste zaščitne rokavice. 
 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se pasta posuši, to je po 
približno 30 min.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: 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 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.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je 
treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oko temeljito spere s čisto vodo. 
V primeru draženja 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.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Napotki za zdravnika: Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. 
Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zagotovi in 
vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota 
ni. 
 


