Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -110/2015 z dnia 05.08.2015 r.
Posiadacz zezwolenia: COMPO GmbH & Co. KG, Gildenstr. 38, 48157 Münster, Republika
Federalna Niemiec, tel. +49 251 3277-0, fax: +49 251 3277-0

COMPO Granulat na ślimaki

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zezwolenie MRiRW nr R-110/2015 z dnia 05.08.2015 r.

Zawartość substancji czynnej:
fosforan żelaza (III) (związek z grupy nieorganicznych związków żelaza) – 12,5 g/kg (1,25%)
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
COMPO Granulat na ślimaki jest moluskocydem w postaci przynęty gotowej do zastosowania
(RB), o działaniu kontaktowym. Środek przeznaczony do ochrony roślin ozdobnych,
sadowniczych i warzywnych uprawianych w gruncie i pod osłonami w ogrodach przydomowych
i działkowych.
Składnik czynny zaburza układ pokarmowy i metabolizm wapnia u ślimaków, powodując
zatrzymanie odżywiania. Hamuje również wytwarzanie śluzu.
COMPO Granulat na ślimaki jest innowacyjnym środkiem zawierającym naturalną substancję
czynną oraz czynnik wabiący opracowany przez specjalistów COMPO. Odporność na
uszkodzenie przez deszcz połączona z atrakcyjnością dla wszystkich ważnych gatunków
ślimaków nagich, które uszkadzają rośliny umożliwia niezawodną ochronę.
Granulat pozostaje atrakcyjny dla ślimaków niezależnie od poziomu wilgotności. Po
jednorazowym spożyciu przynęty, ślimaki natychmiast przerywają żerowanie na roślinie. Po
opadnięciu na ziemię obumierają nie pozostawiając przy tym śladów śluzu i innych
nieprzyjemnych pozostałości. Nie ma konieczności zbierania martwych osobników.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny warzywne (np. sałata), zioła, rośliny ozdobne, rośliny sadownicze (np. truskawka)
Ślimaki nagie
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
5 g/m2 (użyć dołączonej do opakowania miarki)
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Termin stosowania: Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkodników lub wyrządzonych
przez nie szkód (rozsypać równomiernie na glebę lub podłoże pomiędzy roślinami).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 1 dzień
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
Środek przeznaczony jest do ochrony części nadziemnych roślin, zwłaszcza liści, w tym roślin
w fazie siewek.
Zaleca się stosować środek wczesnym rankiem, późnym popołudniem lub wczesnym
wieczorem.
Środek należy rozsypać równomiernie, bezpośrednio na glebę lub podłoże wokół chronionych
roślin upewniając się, aby środek nie znalazł się na liściach i na innych częściach roślin lub
pomiędzy.
Nie wysypywać punktowo i w formie kopczyków.
W przypadku licznej inwazji środek rozsypać również na sąsiednie grządki.
Jeżeli powierzchnia gleby jest spękana należy ją przed zabiegiem wyrównać.
W przypadku pojawienia się licznych szkodników środek może zostać przez nie natychmiast
zjedzony. Zabieg należy wówczas powtórzyć w trakcie następnego dnia w przypadku pojawienia
się nowych osobników.
Środek COMPO Granulat na ślimaki jest odporny na deszcz.
Nie wymaga podlewania podczas suszy.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Aby uniknąć zagrożenia dla operatora/użytkownika należy stosować zasady niniejszej instrukcji.
Unikać nieuzasadnionego kontaktu z produktem. Niewłaściwe użycie może spowodować problemy
zdrowotne.
Po zastosowaniu środka należy umyć ręce.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać

Aby uniknąć zagrożenia dla środowiska należy stosować zasady niniejszej instrukcji.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
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Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt
z żywnością, napojami lub paszą,
− pod zamknięciem w chłodnym, chronionym przed mrozem i dobrze wentylowanym miejscu.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć natychmiast mydłem i dużą ilością wody.
W przypadku kontaktu z oczami, przepłukiwać oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej
15 minut i zwrócić się o pomoc medyczną.
W przypadku spożycia, wypłukać usta i wypić duże ilości wody. Nie wywoływać wymiotów.
W razie potrzeby zwrócić się o pomoc medyczną.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii
- ........
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