
 

Etykieta środka ochrony roślin Ślimax GB, załącznik do decyzji MRiRW 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 202/2016d  
z dnia 12.04.2016 r. zmieniającej zezwolenie 

MRiRW nr R- 117  /2014 z dnia 22.07. 2014 r. 
 
 
Posiadacz zezwolenia: 
Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Kolonia, Republika Federalna Niemiec, 
tel.: +49 (0) 221-99-1990, fax: +49 (0) 221-99-19911, e-mail: info@lonza.com 
 
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy “BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek 
Świętosławski Spółka Jawna, ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno, 
tel./fax:  +48 32 617 75 71, fax:  +48 32 615 00 07, e-mail: handel@ bestpest.com.pl 
 
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: 

1. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy “BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek 
Świętosławski Spółka Jawna, ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno,tel./fax:  +48 32 
617 75 71, fax:  +48 32 615 00 07, e-mail: handel@ bestpest.com.pl 

2. Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel./fax: +48 627832000;  
+48 627844445, e-mail:agrecol@agrecol.pl 

 
 

Ślimax GB 
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych 
 

Zawartość substancji czynnej: 
metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 30 g/kg (3 %) 

 

Zezwolenie MRiRW nr R-117 /2014 z dnia 22.07.2014 

Zmienione decyzją MRiRW nr R-202/2016d z dnia  12.04.2016 r. 
 
EUH 401  W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie 
z instrukcją użycia. 
 
 
Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem. 
Preparat bardzo niebezpieczny dla psów. W przypadku podejrzenia spożycia: 
skontaktować się natychmiast z lekarzem weterynarii. 
 
OPIS DZIAŁANIA 
Ślimax GB jest środkiem ślimakobójczym o działaniu żołądkowym i kontaktowym w formie 
przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków w uprawach roślin 
sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Środek wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadany.  
 
Środek przeznaczony do stosowania ręcznie lub przy użyciu ręcznych aplikatorów do 
granulowanych środków ochrony roślin. 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 
 
Truskawka (plantacje owocujące uprawiane w gruncie) 
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Rozsypać równomiernie w międzyrzędziach, na przykład aplikatorem do granulowanych środków 
chwastobójczych. 
 
Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki w okresie od 
początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców i nasion. 
 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 70 g/100m² 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 70 g/100m² 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni. 
 
Kapusta głowiasta (uprawiana w gruncie) 
W przypadku konieczności rozsypać równomiernie  w międzyrzędziach i na brzegach zagonów.  
 

Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wysadzeniu 
rozsady od fazy 3 liścia do końca fazy rozwoju liści. 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 70 g/100m² 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 70 g/100m² 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni. 
 
 
Sałata (uprawiana w gruncie) 
W przypadku konieczności rozsypać równomiernie w międzyrzędziach i wzdłuż brzegów 
zagonów. 
Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wysadzeniu 
roślin na miejsce stałe od początku fazy 3 liścia do końca fazy 9 lub więcej liści. 
 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 70 g/100m² 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 70 g/100m² 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni. 
 
 
Rośliny ozdobne (uprawiane w gruncie) 
Aksamitka, pierwiosnek (prymulka) 
W przypadku konieczności rozsypać równomiernie w międzyrzędziach i wzdłuż brzegów 
zagonów. 
Termin stosowania: 
Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wysadzeniu 
roślin na miejsce stałe. 
 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 70 g/100m² 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 70 g/100m² 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
- Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub 
wieczornych. 
- Środek nie pleśnieje zalegając na powierzchni ziemi. 
- Środek jest odporny na deszcz. 
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- NIE POSYPYWAĆ LIŚCI ROŚLIN UPRAWNYCH. 
 
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 
 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. 
 
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: 
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.  
 
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano 
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: 
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 
 
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. 
Środek ochrony roślin przechowywać: 
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające 
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, 
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub 
paszą 
 
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. 
 
 
 
Okres ważności – 2 lata  
Data produkcji   - ........ 
Zawartość netto - ........ 
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Nr partii             - ........ 
 


