
2. UPORABA 
 
Sredstvo Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline - koncentrat se uporablja 
kot insekticid in akaricid z mehaničnim delovanjem, ki deluje na način da oljna obloga žuželkam in 
pršicam zamaši dihalne odprtine in povzroči njihovo zadušitev. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne 
rastline - koncentrat se uporablja na prostem in v zaščitenih prostorih in je namenjeno za neprofesionalno 
uporabo.  
Sredstvo Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline - koncentrat zmanjšuje 
številčnost populacije naslednjih škodljivih organizmov: 

- listnih uši (Aphididae), ščitkarjev (Aleyrodidae) in kaparjev (Cocina) na sadnem drevju, 
jagodičevju, vrtninah, okrasnih rastlinah, trti, zeliščih in začimbnicah v odmerku 20 mL na 1 
L vode oziroma v 2% koncentraciji. Dovoljena so do tri tretiranja v eni rastni dobi.  

- zimskih jajčec pršic prelk (Tertranychidae)  v času zimskega mirovanja na sadnem drevju v 
odmerku 30 mL na 1 L vode oziroma v 3% koncentraciji in na trti   v odmerku 20 mL na L 
oziroma v 2% koncentraciji. Za zatiranje zimskih stadijev je dovoljeno le eno tretiranje. 

- gibljivih stadijev pršic prelk (Tertranychidae)  tekom rastne dobe  na sadnem drevju in trti  v 
odmerku 20 mL na 1 L vode oziroma v 2% koncentraciji. Dovoljeni sta do dve tretiranji v rastni 
dobi.  

- gibljivih stadijev pršic prelk (Tertranychidae)   na okrasnih rastlinah, jagodičevju, vrtninah, 
zeliščih in začimbnicah v odmerku v 20 mL na 1 L vode oziroma v 2% koncentraciji. Dovoljena 
so do tri tretiranja v eni rastni dobi.  

 
ČAS UPORABE: Tekom rastne dobe se izvede prvo tretiranje ob  pojavu škodljivcev. Za optimalno 
delovanje sredstva je treba tretiranje ponoviti v 7 do 10 dnevnih razmikih. Optimalen čas za uporabo 
sredstva Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline - koncentrat je zgodaj 
zjutraj ali zvečer, ko so temperature zraka pod 25 °C. 
 
OPOZORILA: Sredstvo se nanaša neposredno na napadene rastline. Potrebno je poškropiti celotno 
rastlino, tudi spodnje strani listov.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v priporočenem odmerku, na predpisan način ter v 
optimalnem času, na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično.  
Sredstva se ne sme uporabljati na rastlinah, ki so izpostavljene sončni svetlobi oziroma visokim 
temperaturam zraka (nad 25 °C). Posebej so občutljivi cvetovi in mladi listi. Nekatere okrasne rastline so 
lahko občutljive na sredstva na osnovi rastlinskih olj,  zato se uporabe  sredstva ne priporoča na božičnih 
zvezdah, ciklamah, kalanhojah, afriških vijolicah, praprotih in bršljanu.  Na ostalih vrstah okrasnih rastlin 
se priporoča, da se pred uporabo sredstva Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne 
rastline - koncentrat opravi preizkus fitotoksičnosti.  Tretiranje večjega števila rastlin se lahko izvede 2 
tedna po testu fitotoksičnosti.  
 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. 
 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov olje navadne ogrščice ni potrebna. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline - koncentrat 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 embalaža ali etiketa proizvoda.  
Hraniti zunaj dosega otrok. 

Previdnostni stavki - odziv: / 
 Previdnostni stavki - skladiščenje:  / 
  Previdnostni stavki - odstranjevanje:  / 
 Dodatni stavki: 
SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
SPe8                  Ne tretirati v času paše čebel. 
 

 

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. 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: / 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca ni potrebna.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne 
življenjske funkcije. Pokliče se zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere 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. 
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije.  Specifičen 
antidot ni znan. Zdravljenje je simptomatično.  
 
 


