
 
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 
 
 
 

ЛИМАТАК 
 

За борба с голи и градински охлюви в полски култури, зеленчуци, овощни култури, цветя и декоративни 
растения и оранжерийни култури 

 
 

Препоръки за безопасност:  
P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.  
P102: Да се съхранява извън обсега на деца.  
P262: Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.  
P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.  
P280: Използвайте предпазни ръкавици.  
EUH210: Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.  
EUH401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за 
употреба. 
Други елементи на етикета:  
SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се 
почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхностни води. Да 
се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).  
SPe6: Да се отстранят разпилените количества с цел опазване на птиците/дивите бозайници.   
 
Да се пази далече от деца и животни.  
Да се избягва ненужен контакт с продукта за растителна защита.  
Неправилната употреба може да бъде вредна.  
Да не се използва оригиналната опаковка или празния контейнер за други цели.  
Информационен лист за безопасност ще бъде представен на професионалния потребител при поискване. 
 

 

Активно вещество: 40 г/кг металдехид 
Функция на ПРЗ: лимацид (молюскоцид) 
Вид формулация: гранулирана примамка (ГБ) 
Категория на употрeба: непрофесионална 
 
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед № РД 11-1761/10.11.2014 г. на изпълнителния 
директор на БАБХ и Разрешение № 01266-ПРЗ-2/21.04.2015 г. за пускане на пазара и употреба на 
ПРЗ 
 
Област на приложение на продукта: 
Употреби: Ядливи и неядливи култури  
ЗА УПОТРЕБА САМО КАТО ЛИМАЦИД (МОЛЮСКОЦИД) В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО / ГРАДИНАРСТВО 
 
Максимална доза на приложение:  

- 0,5 кг/дка при площно разхвърляне или редово приложение   
- 0,4 кг/дка при приложение в браздата или смесване със семената  

Максимална доза за култура/година: 1,75 кг 
Когато има доказателство за висока активност на неприятелите, използвайте цялата доза. 
Интервал между приложенията:   5 дни 
Най-късен момент на приложение:  Вижте таблицата по-долу  



Картофи: 7 дни преди прибиране. След приложение в нови пасища да се изчака не по-малко от 49 
дни преди да се пуснат животни на паша в третираните площи.  

 
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ 

Култура Доза 
кг/дка 

Начин на приложение Момент на приложение 

Ягоди (на полето и в оранжерии) 0,5 Площно (разхвърляне) 
или редово приложение 

От BBCH 001 до BBCH 69 – край на цъфтежа 

Цитрусови култури, черупкови 
овощни видове  

0,5 

 

Площно (разхвърляне) 
или редово приложение 

От BBCH 001 до BBCH 69 – край на цъфтежа 

Семкови и костилкови овощни 
видове 

0,5 Площно (разхвърляне) 
или редово приложение 

От BBCH 001 до BBCH 69 – край на цъфтежа 

Лозя – винени и десертни , 
ягодоплодни култури – къпини, 
малини, боровинки, касис 

0,5 

 

Площно (разхвърляне) 
или редово приложение 

От BBCH 001 до BBCH 69 – край на цъфтежа 

Картофи 0,5 Площно приложение 
(разхвърляне)  

От BBCH 001 до BBCH 97 – листата и стъблата 
загиват, стъблата покафеняват и загиват 

Захарно цвекло, фуражно цвекло, 
салатно цвекло, кръмно цвекло, 
ряпа 

0,5  Браздово или площно 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до не по-късно от BBCH 15 – 
разлистени 5 листа 

Карфиол, броколи, главесто зеле, 
брюкселско зеле 

0,5 Площно приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до BBCH 41 – начало на 
формиране на главите- двата най-млади 
листа не са разтворени 

Марули и други салати, спанак и 
подобни, подправки – магданоз 
(на полето и в оранжерии) 

0,5 Площно приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до BBCH 41 – начало на 
формиране на главите- двата най-млади 
листа не са разтворени за марули, салати / 
образувана 10% от листната маса 
характерна за вариетета за спанак, магданоз 
и др. подправки 

Грах , фасул, леща  0,5 Площно приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до BBCH 15 – пети същински 
лист разтворен 

Артишок 0,5 Площно приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до  BBCH 51 видими цветни 
пъпки 

Маслодайни култури с изключение 
на фъстъци 

0,4 – 0,5 Браздово приложение 
при сеитба или смесване 
със семената, площно 
приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до не по-късно от BBCH 17 – 
разтворен седми лист 

Пшеница, ечемик, овес, ръж, 
тритикале 

0,5 Площно приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001до BBCH 29 край на братене 

Пшеница, ечемик, овес, ръж, 
тритикале 

0,4 Смесване със семената BBCH 001 

Царевица, сладка царевица, просо, 
сорго 

0,4  Браздово приложение 
при сеитба 

BBCH001  

Царевица, сладка царевица, просо, 
сорго 

0,5 Площно приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до BBCH 15 - разтворени 5 листа 

Ново пасище (райграс) 0,5 Смесване със семената 
или площно приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до BBCH 15 - разтворени 5 листа 

Тревни площи 0,5 Смесване със семената 
или площно приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до  BBCH 99 – прибрана 
продукция  

Цветя и декоративни култури (на 
полето и в оранжерии) 

0,5 Площно приложение 
(разхвърляне) 

От BBCH 001 до BBCH 99 – прибрана 
продукция 

 (1) От 7 дни преди сеитба / засаждане  
 



Начин на приложение  
Пелетите ЛИМАТАК може да се прилагат ръчно или механизирано. 
Приложението чрез разхвърляне осигурява най-добри резултати. Това се отнася до използването 
на разпръсквачка с въртящи се дискове. 
Локализирано приложение може да се прави при сеитба / редова сеитба по следните два метода:  

 Приложението на пелетите се извършва посредством семепроводните тръби на сеялката в 
браздата  

 Или пелетите се смесват със семената 
Ако се прилага чрез смесване със семената, пелетите и семената трябва да се смесят много добре 
преди и по време на приложението. 
 

Ръчното приложение е подходящо особено когато площта, която ще се третира е малка, при 
оранжерийни култури и/или при приложение в реда.  
 

Интервали и брой приложения 
Интервал между приложенията: минимум 5 дни. 
a) До 7 дни преди сеитба/засаждане: позволени са 1 или 2 приложения. 
b) По време на сеитба: позволява се едно разхвърляне, браздово приложение или смесване със 
семената.  
c) Преди и след поникване: позволени са няколко приложения, до максималната допустима доза 
от 1.75 кг/дка/култура на година (с включени всички приложения) 
 

ЛИМАТАК проявява силна устойчивост на атмосферни условия. Следващо третиране може да се 
наложи особено когато пелетите са изядени или при нова поява на  вредители. 
 

Момент на приложение 
Относно момента на приложение трябва да се вземе предвид: 

 Откриване на вредители или вероятна дейност 

 Частта на културата обект на нападение от неприятеля: специфичната стратегия ще се 
определи от това дали се нападат семената, растенията или подземната част на 
растението. 

 

Най-добри резултати се постигат, когато третиранията се извършват преди да възникне повредата. 
Едногодишните култури е препоръчително да се третират преди поникване. Приложете продукта 
след като е завършена подготовката на лехите.  
 

За контрол на охлювите е важно да се третира преди вредителите да се покачат на културата. 
ЛИМАТАК съдържа горчив агент. 
 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА  
Ограничения / Предупреждения  
Максималната обща доза не трябва да надвишава 1,75 кг/дка продукт за култура и на година.  
Продуктът е отровен за домашни животни. Дръжте домашните животни далече.  
Да не се поставя на купчинки. Незабавно изметете и премахнете разпилените пелети.  
Повторни третирания се препоръчват при условия на високо нападение от охлюви. 

Контрол на охлюви 

Начин на действие 
При контрола с примамки се разчита на това, че примамката ще бъде частично или изцяло 
изядена от неприятеля. Поради което, голите и градинските охлюви първо трябва да намерят 
примамката, преди да я изядат. 

Погълнатото количество е ключов фактор за ефикасността: привлекателността на пелетите трябва 
да е достатъчно добра, за да провокира поемане на летална доза. 



Пелетите ЛИМАТАК причиняват обездвижване на охлювите. Следва смърт. Най-добри резултати 
се постигат когато се прилагат при леко влажно време, когато охлювите са най-активни. 
Примамките на De Sangosse представляват качествено нова формулация, която се характеризира с 
по-бързо разпространение в организма на неприятеля и поради това и по-оптимална ефикасност 
на активното вещество.  
 

Мониторинг на популацията 

С цел да се направи оценка на риска от увреждане на културите, от съществено значение е да се 
извършват преки или косвени наблюдения.  

С цел да се следи популацията на вредителите, препоръчително е използването на специално 
предназначени уловки. Това позволява количествена оценка на популацията на вредителите и 
оценка на риска за културата. 

Мониторингът трябва да започне възможно най-рано (преди засяване или засаждане) и да 
продължи през чувствителните фази на развитие на културите. 
Също така трябва да се концентрира в райони, които е известно, че страдат от нанесени щети. 
Оставете уловките през цялата нощ и ги прегледайте рано на следващата сутрин. 
 

Мерки за безопасна работа и съхранение 
Работа с продукта: Не са необходими никакви специални системи за контрол.  
Съхранение: Да се съхранява безопасно. Да се съхранява далече от храна и извън обсега на деца. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка. 
 

Първа помощ и медицински съвети  
Обща информация: Да се премести пострадалия от зоната на работа. Да се остави на добре 
проветриво място и да се предпази от хипотермия.  
Да не се дава нищо през устата и никога да не се предизвиква повръщане, когато пострадалия е в 
състояние на сънливост, кома или конвулсии. Свържете се с центъра за контрол на отравянията 
или с лекар. Консултирайте се с лекар и му покажете опаковката или етикета. 
При контакт с очите: Задръжте очите отворени и изплакнете бавно и внимателно с вода в 
продължение на 15-20 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива, след първите 5 минути, 
след това продължете изплакването на очите. Следете за симптоми, описани по-долу. 
При вдишване: Сместа е под формата на неразпрашаващи се пелети. При нормални условия на 
употреба вдишването не е приложимо като начин на експозиция. 
При контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло. Изперете го преди повторна употреба. 
Незабавно измийте кожата с вода и сапун. Следете за симптоми, описани по-долу. 
При поглъщане: Измийте устата с обилно количество вода. В случай на поглъщане, незабавно да 
се потърси медицинска помощ и да се покаже контейнера/етикета/информационния лист за 
безопасност.  
Да не се предизвиква повръщане, освен ако това не е препоръчано от центъра за контрол на 
отравянията или от лекар. Да не се дава нищо през устата на човек в безсъзнание. 
Симптоми: нервно и храносмилателно разстройство. 
Лечение: Няма известен антидот, прилага се симптоматично лечение (изпразване на стомаха, 
прилагане на активен въглен и слабително). 
При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център, 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233 ;   
e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  ;  http://www.pirogov.bg 
 
Мерки при възникване на пожар: 
Средства за гасене на пожар: При борба с пожар, в който е включен този материал да се използва 
пяна, сух химикал, въглероден диоксид или воден спрей. С цел да се предотврати прекомерното 
оттичане на водата се предпочита да се използва пяна или сух химикал като пожарогасително 
средство. 

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/


 
Указания за безопасно унищожаване на остатъци от продукта и празните опаковки  
Остатъци или отпадаци от ПРЗ: Необходимо е, да се предприемат методи за обезвреждане, при 
които да не се експонират диви или домашни животни или домашни любимци на сместа. Да не се 
слага при битовите отпадъци. Изгорете или се свържете с местните органи или лицензирана 
фирма за обезвреждане на отпадъци за събиране и обезвреждане на нежелан продукт. Не 
изхвърляйте в канализацията или водните пътища. Позовете се на местните наредби за 
отпадъците и околната среда. 
Опаковки: Празният контейнер да не се използва за никаква друга цел и трябва да се изхвърли 
като се вземат предвид коментарите по-горе, за предпочитане чрез изгаряне. 
 
Срок на годност: 2 години 
Дата на производство: виж опаковката 
Партида  №: виж опаковката 
Съдържание нето: 20 кг 
 
Притежател на разрешението/Производител:  
DE SANGOSSE S.A.S  
Bonnel – BP5 - 47480 PONT DU CASSE (France)  
Тел.: +33 553 693630, Факс : +33 553 663065 
 
Лице, което пуска на пазара: 
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 
ул. “Бигла” № 39, партер, офис 2 
1164 София, БЪЛГАРИЯ 
Тел: 02/962 49 01, Факс: 02/962 48 76 


