
2. UPORABA   
 
Sredstvo PLANTELLA RHIZOPON I se uporablja kot sredstvo za pospeševanje rasti korenin 
potaknjencev – regulator rasti korenin.  
Sredstvo PLANTELLA RHIZOPON I se uporablja za ukoreninjanje  zelnatih potaknjencev 
okrasnih rastlin v zaš čitenih prostorih , medtem ko se sredstvo PLANTELLA RHIZOPON 
II uporablja za delno olesenele potaknjence okrasnih rastlin v zaš čitenih prostorih  in 
sredstvo PLANTELLA RHIZOPON III za lesnate potaknjence okrasnih rastlin v zaš čitenih 
prostorih .  
 
NAVODILO ZA UPORABO:  
Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. 
Zaradi boljšega oprijema sredstva se svetuje, da se potaknjence pred tretiranjem pomoči v 
vodo.  
Spodnji del potaknjenca se narahlo potisne 1-2 cm globoko v sredstvo, se otrese in nato 
potakne v zemljo.  
Priporočljivo je, da se pred potikanjem v zemlji naredi primerne luknje za potaknjence, da ne 
pride do izgub sredstva pri sajenju. Po sajenju se potaknjence zalije.  
 
Za izbiro najbolj primernega sredstva (PLANTELLA  RHIZOPON I, II ali III) je potrebno 
upoštevati preglednico, ki je priložena navodilu za uporabo, oziroma se je glede uporabe 
treba posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom za sredstvo.  
 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko uporablja samo v lončkih oziroma kontejnerjih. S sredstvom 
se potaknjence lahko tretira največ enkrat. 
 
FITOTOKSIČNOST:  Okrasne rastline se različno odzivajo na sredstvo PLANTELLA 
RHIZOPON I. Če s sredstvom uporabnik nima praktičnih izkušenj, se priporoča da se pred 
njegovo uporabo na okrasnih rastlinah glede uporabe posvetuje z imetnikom registracije ali 
zastopnikom za sredstvo.  
 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni potrebno. 

KARENCA: Karenca ni potrebna.  
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov indolil butirična kislina (IBA)  so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

    3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo PLANTELLA RHIZOPON I se razvrš ča in ozna či  kot: 
 
 Piktogrami GHS:      / 
 Opozorilne besede:       / 
Stavki o nevarnosti: /  
Kategorija: 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

/  

 EUH 401         Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za     
uporabo. 

 EUH 210  Varnosti list na voljo na zahtevo. 
 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P202           Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. 



P280           Nositi zaščitne rokavice. 
 Previdnostni stavki - odziv: / 

  Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 
  Previdnostni stavki - odstranjevanje:  
 P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih  odpadkov  in odpadne embalaže. 

  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. 

 
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:  
Za profesionalno uporabo: Pri rokovanju s sredstvom je potrebna previdnost: zmanjšati 
oziroma preprečiti je treba prašenje in vdihavanje prašnih delcev. Zaščitna oprema naj 
vključuje delovna oblačila, rokavice in zaščitna očala. Delavec mora uporabljati masko s 
filtrom za prašne delce (P2), če delo poteka v zaprtih neprezračenih prostorih oziroma v 
rastlinjakih.   
Za neprofesionalno rabo: Priporočljiva je previdnost pri rokovanju s sredstvom:  zmanjšati 
oziroma preprečiti je treba prašenje in vdihavanje prašnih delcev.  
Morebitno razsuto sredstvo je potrebno omočiti in šele nato pobrisati z vlažno krpo.       
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 in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti 
je treba osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za 
nezavestnega (na levi bok). Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo 
in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z 
veliko vode in milom. Če se pojavi draženje kože, se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred 
ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Ne izziva se 
bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže navodilo za uporabo sredstva. 
Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. 
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. 
Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 


