
2. UPORABA  
 
Sredstvo COMPO BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM se uporablja kot kontaktni limacid v 
obliki gotove vabe, ki se uporablja v okolici okrasnih rastlin, vrtnin, zelišč, krompirja in 
sadnih rastlin za zmanjševanje številnosti populacije polžev  lazarjev (Arion sp.) in 
slinarjev (Deroceras sp.) na prostem (v vrtovih) in v zaščitenih prostorih.  
 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo je že pripravljeno za takojšnjo uporabo. 
 
UPORABA: Sredstvo se potrosi enakomerno med rastline v odmerku 5 g na m2 s pomočjo 
priložene dozirne žličke. Po zaužitju vabe se polž najprej preneha hraniti in povzročati škode, 
nato pa se zavleče v zemljo ali na odmaknjeno lokacijo, kjer po 3 do 6 dneh pogine. Sredstvo 
je dolgotrajno odporno proti padavinam, vlagi in plesnim ter privablja škodljive vrste polžev. 
Vabe v sušnih obdobjih ni potrebno vlažiti. Rastline so zaščitene čez celo sezono, če je na 
površini dovolj vabe.  
 
ČAS UPORABE: Sredstvo je treba uporabiti takoj, ko se pojavijo prvi znaki prisotnosti 
polžev. Sredstvo se nanaša v času aktivnosti polžev zvečer, ko le-ti prilezejo iz bivališč, ali 
zjutraj. 
 
OPOZORILA: Sredstvo je namenjeno samo neprofesionalni uporabi. Na istem zemljišču se 
sredstvo lahko uporabi največ štiri krat v eni rastni dobi. Sredstvo se potrosi po površini tal, 
zato vsi deli rastlin (npr. krošnje, korenine) niso zaščiteni pred polži. 
Ne sme se trositi v obliki majhnih kupčkov ali okoli posameznih gojenih rastlin, temveč 
enakomerno po celotni površini. 
V primeru večjega pojava polžev je smiselno sredstvo potrositi  tudi po sosednjih površinah, 
kamor bi se polži lahko umaknili. Če so polži že prisotni, je treba grede potrositi takoj ob 
sajenju oziroma setvi. V primeru številčnejše populacije polžev je možno, da polži vabo 
pojedo že do naslednjega dneva. V tem primeru je potrebno ponovno trošenje sredstva. 
Površine z velikimi razpokami v zemlji je potrebno pred nanosom sredstva zravnati, da se 
prepreči izgube sredstva v razpokah.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično za gojene rastline, če se uporablja v skladu z 
navodilom za uporabo. V primeru, da sredstvo pade na liste ali cvetove gojenih okrasnih 
rastlin ali vrtnin, se le-ti razbarvajo. 
 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. 
 
KARENCA: Karenca ni potrebna.              
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih niso potrebne. 
 
 

    3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo COMPO BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM 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 in etiketa proizvoda. 
Hraniti zunaj dosega otrok. 

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.  
 
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: / 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca ni potrebna. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne 
sme izzivati bruhanja. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.  
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 
treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V 
primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


