
2. UPORABA: 
 
Sredstvo PLANTELLA TOTAL se uporablja kot sistemični herbicid v nasadih sadnega drevja ter 
vinske trte, na strniščih in na nekmetijskih zemljiščih, razen na javnih površinah, ki jih uporabljajo 
ranljive skupine ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci in starejši občani), kot so javni 
parki in vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine, ter v neposredni bližini zdravstvenih ustanov, za 
zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela, navadnega regrata (Taraxacum 
officinale), njivskega osata (Cirsium arvense), njivskega slaka (Convolvulus arvensis) in topolistne 
kislice (Rumex obtusifolius). Sredstvo se uporablja z ročno škropilnico za zatiranje: 

- enoletnega plevela se uporabi 20 ml na 1,25 L vode – navedena količina škropilne brozge je 
namenjena za površino 22 m2; 

- večletnega plevela se uporabi 20 ml na 1,25 L vode – navedena količina škropilne brozge je 
namenjena za površino 11 m2. 

 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni sezoni. 
Najboljši učinek se doseže, ko ima plevel večjo listno površino za sprejem sredstva, to je v času ko 
plevel intenzivno raste. Učinkovitost tretiranja se lahko zmanjša, če prej kot  6 ur po tretiranju dežuje. 
Učinek tretiranja je odvisen od vremenskih razmer in vrste plevela ter se pokaže šele po nekaj dneh ali 
vse do 4 tedne po tretiranju. Sredstvo ne zatira preslic (Equisetum sp.) in navadne regačice 
(Aegopodium podagraria). Tretiranje se izvede, ko je ozračje mirno, da se izognemo zanašanju 
sredstva na sosednje neciljne rastline. Sredstvo se ne sme uporabljati v sadovnjakih mlajših od dveh 
let. Pri tretiranju pod sadnim drevjem in vinsko trto je potrebno uporabiti ščitnik, da se prepreči 
zanašanje sredstva na neciljne rastline.   
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je škodljivo za rastlin (fitotoksično), če pade na liste ali zelene dele 
gojenih rastlin.  
MEŠANJE: Ne priporoča se mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: Karenca za sadovnjake in vinograde je 35 dni. 
DELOVNA KARENCA: Na tretirane površine je dovoljen dostop ljudem, ko se sredstvo na listju 
popolnoma posuši. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov glifosat  za sadje in 
grozdje je v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo PLANTELLA TOTAL se razvršča in označi kot: 
 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
S36/37  Med delom nositi primero zaščitno obleko in rokavice. 
  Vsebuje Proxel GXL. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 
SP1  Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih 

zemljiščih in cestah. 
 
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 Fitosanitarno upravo RS. 
 



OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom in vročino. Takoj je potrebno poklicati 
zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
V primeru stika s kožo: Takoj je potrebno sleči kontaminirano obleko ter kožo temeljito umiti z vodo 
in milom. V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in  oči temeljito spere s 
čisto vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
V primeru zaužitja: Usta se temeljito spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije 2 dl. 
Vode Osebi z moteno zavestjo se ne da ničesar piti, niti se ji ne izziva bruhanja. Takoj je potrebno 
poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju se je potrebno ravnati po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru 
zaužitja se da prizadeti osebi aktivno oglje in salinično odvajalo. Pri zaužitju večje količine pripravka 
je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 
 


