
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo IRONMAX PRO je limacid v obliki pelet, ki vsebuje aktivno 
snov železov fosfat. Zaradi načina delovanja sredstva se goli polži (lazarji in slinarji) po 
zaužitju vabe običajno umaknejo pod zemljo, kjer poginejo. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo IRONMAX PRO se uporablja za zatiranje golih polžev (lazarjev in slinarjev) , npr. 
vrtnih lazarjev ( Arion hortensis) in mrežastih slinarjev ( Deroceras reticulatum), na 
prostem in v zaščitenih prostorih, v največjem dovoljenem enkratnem odmerku 7 kg/ha (70 
g/100 m2). 
Na prostem: 

Gojene rastline Razvojna faza 

Sladkorna pesa, krmna pesa, rde ča pesa, koleraba, repa, korenje, gomoljna zelena, 
redkev  

BBCH001 do BBCH14 

(ko je četrti list razvit) 

Čebula, česen BBCH001 do spravila 

Cvetača, brokoli, glavnato zelje, brsti čni ohrovt BBCH001 do spravila 

Zelena solata in druge solatnice 
Špinača in podobne listnate rastline (vklju čno s portulakom, listi pese) 
Zelišča (vklju čno s krebuljico, drobnjakom, listi zelene, peteršil jem, žajbljem, rožmarinom, 
timijanom, baziliko, pehtranom in drugimi) 

BBCH001 do spravila 

Paradižnik, paprike in čili, jaj čevci BBCH001 do spravila 

Kumare, poletne bu čke (cukini in patišonke), dinje, lubenice BBCH001 do spravila 

Grah in fižol (svež ali suh) BBCH001 do spravila 

Zelena, koroma č, arti čoka, por, mlada čebula/zimski luk BBCH001 do spravila 

Oljnice (vklju čno z oljno repico/ogrš čico, lanom, makom, sezamom, son čnicami, sojo, 
gorjušico, zimsko bu čo in jedilno bu čo, žafraniko, boragom (bore čem), navadnim ri čkom, 
konopljo, ricinusom) 

BBCH001 do spravila 

Žita (pšenica, je čmen, oves, rž, tritikala) BBCH001 do spravila 

Koruza, sladka koruza BBCH001 do spravila 

Novi pašniki (ljulka) BBCH001 do spravila 

Zelenice in trata v kateri koli razvojni fazi 

 

V zaščitenih prostorih: 
Gojene rastline Razvojna faza 

Paradižnik, paprike in čili, jaj čevci BBCH001 do spravila 

Kumare, poletne bu čke (cukini in patišonke), dinje, lubenice BBCH001 do spravila 

Zelena solata in druge solatnice 
Špinača in podobne listnate rastline (vklju čno s portulakom, listi pese) 
Zelišča (vklju čno s krebuljico, drobnjakom, listi zelene, peteršil jem, žajbljem, rožmarinom, 
timijanom, baziliko, pehtranom in drugimi) 

BBCH001 do spravila 

(1) uporaba od 7 dni pred sejanjem/saditvijo naprej  

 
ŠTEVILO TRETIRANJ: Morda bo potrebno ponovno tretiranje, še zlasti če so polži pojedli 
vse vabe ali če so se pojavile nove generacije polžev. Interval med posameznimi tretiranji je 
najmanj 5 dni. Število tretiranj je omejeno z največjim dovoljenim skupnim odmerkom na isti 
površini, ki znaša 28 kg/ha na leto. 
 
ČAS TRETIRANJA: Najboljše rezultate se doseže, če se tretira pred nastankom škode. Pri 
enoletnih posevkih je priporočljivo tretirati pred pojavom polžev, če so le-ti prisotni na 
površini, ki jo želimo tretirati. S sredstvom se tretira, takoj po pripravi setvene površine (od 7 



dni pred sejanjem/saditvijo naprej).  
Na čas tretiranja vpliva pojav polžev, ugodne razmere za njihovo aktivnost oziroma del 
rastline, ki ga bodo napadli (seme, sadike, pridelki). Najbolj jim ustrezajo temperature zraka 
od 12 do 22 °C in 20 do 30 % vlaga v tleh. 
Uporaba v sladkorni pesi, krmni pesi, rdeči pesi, kolerabi, repi, korenju, gomoljni zeleni, 
redkvi, oljnicah, žitih in trati varuje rastline pred polži, če se sredstvo uporabi med 
sajenjem/setvijo le-teh. Tretiranje v poznejših razvojnih fazah morda ne bo učinkovito. 
 

OPOZORILA:  
Sredstvo je namenjeno izključno za profesionalno uporabo.  
Pričakovana učinkovitost sredstva je od 60 do 90 %, odvisno od velikosti populacije polžev in 
količine zaužitih vab.  
Učinkovitost sredstva proti portugalskemu lazarju (Arion lusitanicus) ni bila posebej 
dokazana. 
Sredstvo ni bilo preverjeno za zatiranje golih polžev, ki živijo pod zemljo, kot so grebenarji 
(Milax spp.), zato škode na korenih oziroma gomoljih, ki jo povzročajo te vrste, morda ne bo 
mogoče preprečiti. 
Zaradi načina delovanja aktivne snovi železov fosfat se goli polži po zaužitju vabe običajno 
umaknejo pod zemljo, kjer poginejo. Učinki tretiranja zato morda ne bodo neposredno 
opazni. Učinkovitost sredstva se lahko ugotovi in oceni z opazovanjem pojava oziroma 
zmanjšanja škode, ki jo povzroča prehranjevanje polžev z gojenimi rastlinami.  
 
POSTOPEK TRETIRANJA:  
Sredstvo IRONMAX PRO je že pripravljeno za uporabo.  
Sredstvo je mogoče nanašati z mehanskim nanašalnikom ali ročno. Ročno nanašanje je 
primerno, kadar so površine, ki jih želimo tretirati, majhne (do največ 500 m2), npr. v 
rastlinjakih. Pri uporabi embalaže, težje od 25 kg, se nanaša sredstvo z mehanskim 
nanašalnikom. 
Med tretiranjem je treba paziti, da se prepreči odlaganje ali zagozdenje peletov med listje, v 
cvetove ali druge dele rastlin. 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se z njim tretira kot je predpisano v 
navodilih za uporabo.   
MEŠANJE: Sredstvo IRONMAX PRO se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA:  Karenca ni potrebna. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivno snov železov fosfat so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE 
 
Sredstvo IRONMAX PRO se ne razvrš ča. 
 
Sredstvo IRONMAX PRO se označi  kot: 
Piktogrami GHS: /   
Opozorilne besede:  / 
Stavki o nevarnosti: / 
Dodatne informacije o nevarnosti: 
EUH401     Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P280     Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. 
Previdnostni stavki - odziv: / 



Previdnostni stavki - odstranjevanje:  
P501       Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu   nevarnih 
odpadkov in odpadne embalaže. 
 
Dodatni standardni stavki za varnostne ukrepe, pove zane z okoljem: 
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 je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 
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 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: Pri rokovanju s sredstvom, mehanskem ali ročnem nanašanju granul 
mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice in delovno obleko (delovni kombinezon 
ali srajca z dolgimi rokavi in dolge hlače).  
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko je tretiranje 
končano. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošna navodila:  Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi se 
ji osnovne življenjske funkcije in poišče 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 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 veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto mlačno 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 sme dati ničesar piti, niti se mu ne 
sme izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca 
se ne izpira, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično 
odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in 
podporno. O specifičnem protistrupu se je treba  posvetovati s Centrom za zastrupitve. 
 
 


