
2. UPORABA   

 
NAČIN DELOVANJA:  Sredstvo NATUREN BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM se uporablja 
kot  kontaktni limacid v obliki gotove vabe, pripravljen za takojšnjo uporabo. Polže privablja s 
slastnim okusom in jih odvrača od gojenih rastlin. Vaba deluje ob zaužitju. Po zaužitju vabe se 
polž najprej preneha hraniti in povzročati škodo, nato pa se zavleče v zemljo ali na odmaknjeno 
lokacijo, kjer pogine. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo NATUREN BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM se 
uporablja za neprofesionalno uporabo za zmanjševanje številnosti populacije polžev golačev, 
kot so npr. lazarji (Arion sp.) in slinarji (Deroceras sp.), v okolici okrasnih rastlin, vrtnin, 
jagod ter na vrtnih poteh, na prostem in v zaščitenih prostorih, v odmerku 3 g sredstva na 1 
m2. Pelete se potrese enakomerno okoli rastlin na način, da so posamezna zrna postavljena 
8 do 10 cm narazen.  

 

ČAS UPORABE: Sredstvo se uporabi ob pojavu polžev ali ob prvih znakih poškodb na 

rastlinah pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko so polži najbolj aktivni.  

OPOZORILA: Pri trošenju je potrebno zagotoviti, da pelete ne padejo na površino rastlin.  

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni v času 

pojavljanja polžev, v razmaku 14 dni. 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično. 

MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo NATUREN BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM 

vsebuje aktivno snov železov fosfat. Do sedaj ni poznanega primera razvoja odpornosti 

(rezistence) polžev na kateri koli limacid. Pri večletni zaporedni uporabi limacidov z enakim 

načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi 

preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Posledično se lahko zmanjša učinkovitost 

sredstva. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča 

izmenična uporaba limacidov z različnimi načini delovanja. Prav tako je potrebno upoštevati 

največje dovoljeno število tretiranj v eni rastni sezoni, to je štirikrat. 

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 NATUREN BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM se ne razvršča. 
 

 Sredstvo NATUREN BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM 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 - splošno:  

 P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
 Previdnostni stavki - preprečevanje:  

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

 Previdnostni stavki - odziv:  



P308+P313 

 

Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 
 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 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 se priporoča uporaba primerne delovne 
obleke  (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprtih čevljev in rokavic. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev in drugih ljudi na tretirano površino oziroma v tretiran 
prostor je dovoljen, ko je trošenje vab zaključeno. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
ali v dobro prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti ji je 
treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč. 
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 vodo 
in milom. V primeru draženje kože se 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 ima ponesrečenec kontaktne leče, jih je treba odstraniti in nadaljevati s 
spiranjem. Če draženje oči ne preneha se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito 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. 
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).  

 


