
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Препарат рівномірно розсипають/розкладають в місцях пересування та розмноження 

слимаків та равликів.
• У випадку використання на грядках, квітниках, тощо – вносити в рядки, не ближче ніж 

10-20 см до рослини. 

ДІЯ ПРЕПАРАТУ
Препарат володіє контактно-кишковою дією.
Контактна дія препарату проявляється невдовзі після контакту поверхні тіла молюсків із 
препаратом, що викликає опіки тіла та загибель шкідників.
Кишкова - після поїдання гранули препарату слимаками та равликами, що згодом 
викликає зупинку травлення. Гранули містять речовини з привабливим для молюсків 
запахом та смаком, що пришвидшує поїдання їх молюсками.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
• Гранульований препарат-принада призначений для боротьби з равликами та 

слимаками. Дія препарату проявляється невдовзі після контакту поверхні молюсків з 
препаратом та поїдання гранули слимаками, що згодом спричиняє  їх загибель.

• Для використання на присадибних ділянках, спортивних зонах, у виробничих, 
санітарно-побутових, господарських спорудах (приміщеннях) та інших об’єктах, в 
місцях масового відпочинку, в підвалах, підсобних приміщеннях і в місцях розташування 
пожежних ємностей і сміттєвих контейнерів, у всіх місцях розвитку та розмноження 
молюсків.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Висока ефективність проти слимаків та равликів.
• Максимально контролює молюсків та равликів у місцях пересування та запобігає їх 

розмноженню.
• Перші ознаки дії препарату спостерігаються з перших годин внесення, масова загибель 

настає на 3-6 добу.
• Препарат-принада приваблива для молюсків навіть за наявності корму.
• Низька токсичність для не цільових об’єктів: дощових черв’яків, бджіл, корисних комах.

СПОСІБ ВНЕСЕННЯ НОРМА ВИТРАТИ

Розкидання/розкладання по площі в місцях скупчення шкідників 80 г / 1 сотку

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях недоступних для дітей та домашніх 
тварин! Під час застосування дотримуватися правил особистої гігієни, не вживати їжу, не 
пити, не палити. Після застосування препарату вимити руки та обличчя з милом.

ЛІМАЦИД
Біологічний молюскоцид

Молюскоцидний засіб
контактно-кишкової дії від

різних видів слимаків та равликів

Діюча речовина
1% фосфату заліза, 2% - харчовий атрактант 
Saccharomyces cerevisiae, 97% - наповнювач-
принада рослинного походження

Умови зберігання
Зберігати препарат в герметичній упаковці, 
сухому та захищеному від світла місці за 
температури від мінус 5 °С до +25 °С.

Упаковка
80 г, кількість в упаковці: 27 шт.

Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення. 




