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2. UPORABA:  

 
FERRAMOL se uporablja za zatiranje polžev (Gastropoda) v vrtninah in okrasnih rastlinah na prostem in 
v rastlinjakih v odmerku 5 g/m2 tako, da se ob pojavu polžev sredstvo potrese po tleh okoli rastlin.  
 
OPOZORILA: Sredstvo deluje tudi v primeru, če so zrna večkrat zmočena zaradi padavin. V času pojavljanja 
polžev zadošča, če se postopek na istem zemljišču  ponovi štirikrat v eni sezoni. Priporoča se, da se sredstvo 
uporablja zvečer, ko polži prilezejo iz svojih skrivališč. 
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah, če se uporablja v skladu z navodili. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi sredstvi. 
KARENCA: Karenca  ni potrebna. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov pesticidov v oziroma na živilih rastlinskega 
izvora za aktivno snov železov fosfat za vrtnine ni potrebna. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE:  

 
Sredstvo FERRAMOL se razvršča in označi kot: 
S2   Hraniti izven dosega otrok. 
S13   Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
 
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 upoštevamo predpise s področja varovanja voda.  
MEDICINSKI UKREPI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro 
prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom ali vročino in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. 
Pokliče se zdravnika in se mu pokaže etiketo sredstva. 
Pri zaužitju: Usta se izpere z vodo, ponesrečeni naj popije 1-2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Po potrebi se 
pokliče zdravnika in se mu pokaže navodilo za uporabo. Nezavestni osebi se ne sme dati ničesar piti, niti 
izzivati bruhanja.  
Pri stiku s kožo: Odstrani  se kontaminirano obleko in obutev, kožo se umije z milom in vodo. Po potrebi se 
posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s čisto vodo. Če 
draženje ne preneha, se je potrebno posvetovati z zdravnikom.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. 


