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Přípravek na ochranu rostlin 
 
 
SOLABIOL ochrana před slimáky a plzáky 
 
Přípravek proti slimákům – moluskocid – granulovaná návnada proti všem druhům slimáků a 
plzáků pro použití venku a ve skleníku. 
 
Pro neprofesionální uživatele         
 
Název a množství účinné látky: fosforečnan železitý 9,9 g/kg (0,99 % hmot.) 
 
Označení přípravku: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P280 Používejte ochranné rukavice. 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a    
               životní prostředí. 
SP 1 Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v 
blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 
 
Držitel rozhodnutí o povolení: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860     
                                                  Emmerthal, Německo  
Právní zástupce v ČR: Zuzana Pavelková, Janovská 394, 109 00 Praha 10,  
                                   tel.:+420 604 182 947 
Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku na trhu: W. Neudorff GmbH KG 
Evidenční číslo přípravku: 4406-9 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Datum výroby formulace: uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby, při teplotě 0 až + 35 °C 
Množství přípravku v obalu: 200 g, 300 g, 500 g, 800 g, 1000 g a 2500 g ve zpevněné 
kartonové krabici 
Sáček (vzorkové balení) PE s přípravkem v množství 50 g. 
Balení, která nejsou jednorázová, musí být opatřena odměrkou, aby uživatel mohl odměřit 
množství přípravku, odvozené z návodu k použití. 
 
Způsob působení:  
SOLABIOL ochrana před slimáky a plzáky je přípravek proti slimákům a plzákům. Slimáci 
přestanou žrát rostliny a dychtivě přijímají granule, které v nich nabobtnají. Slimáci se pak 
uchýlí do úkrytů, kde uhynou.  
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Návod k použití: 
SOLABIOL ochrana před slimáky a plzáky 
1) Plodina, 
oblast použití 

2) Škodlivý 
organismus, 
jiný účel 
použití 

Dávkování,   
mísitelnost 

OL Poznámka 
1)k plodině 
2) k ŠO 
3) k OL 

Poznámka 
4) k dávkování 
5)k umístění 
6)k určení sklizně 

zelenina, 
jahodník, 
okrasné rostliny 

slimáci, 
plzáci, 
slimáčci 

5 g/m2 AT 2) při zjištění 
výskytu 

5) venkovní prostory, 
chráněné prostory 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 
 
Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině  
zelenina, jahodník, okrasné 
rostliny 
 

rozhoz 4x za rok 

 
Upřesnění použití: 
Přípravek se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem 
záhonků. 
Další omezení: 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení 
ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.  
Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. 
Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
 
Osobní a ochranné pracovní prostředky: 
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná 
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice  
Ochrana očí a obličeje: není nutná 
Ochrana těla: není nutná  
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná 
Dodatečná ochrana nohou: vhodná obuv s ohledem na práci v zahrádkářském terénu 
Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně 
vyměnit. 
 
Informace o první pomoci: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte 
lékaře. 
První pomoc při nadýchání: Expozice je nepravděpodobná. 
První pomoc při zasažení kůže: Umyjte se vodou a mýdlem. 
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, vyplachujte 
velkým množstvím vlahé čisté vody. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat.  
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. 
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Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, 
poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první 
pomoci.  Další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat 
s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 
224 915 402. 
 
Skladování: 
Skladujte v původních obalech při teplotě 0 až + 35 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
na suchém a chladném místě. Přípravek je nutné chránit před vlhkem a přímým slunečním 
světlem. 
Likvidace obalů a zbytků: 
Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Přípravek ani vyprázdněné obaly 
nesmějí přijít do vodotečí nebo kanalizace. Zbytky nespotřebovaného přípravku musí být 
zneškodněny bezpečným způsobem, předat organizaci oprávněné pro sběr nebezpečného 
odpadu. Prázdné obaly od přípravku se předají do sběru k recyklaci nebo se likvidují jako 
komunální odpad. 
 
Další údaje a upřesnění: 
Jednací č. povolení: UKZUZ 044039/2019 
 
Upřesnění použití: 
SOLABIOL ochrana před slimáky a plzáky se rovnoměrně rozsype mezi rostliny při prvním 
výskytu slimáků nebo při zjištění jejich požerků. 
Přípravek se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem 
záhonků. Při hojném výskytu slimáků rozhoďte přípravek také na sousední plochy, kam se 
mohou slimáci stahovat. 
Nejvhodnější dobou pro aplikaci je podvečer, kdy slimáci opouštějí úkryty. Suchý povrch po 
aplikaci krátce zavlažte. Návnada tak přijme vodu a bude pro slimáky atraktivnější. 
 
Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se 
prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti 
se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory 
přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě 
Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na 
obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na 
obalu přípravku. 
 
Zaručujeme kvalitu našich výrobků prodávaných a skladovaných v originálním obalu. Za 
škody vzniklé neodbornou nebo zakázanou aplikací či skladováním neručíme.  


