
 
 

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 
 

Desimo Duo 
 
Moluskocidní přípravek ve formě granulované návnady k přímému použití k ochraně 
jahodníku, okrasných rostlin a zeleniny proti slimákům. 
 
Pro neprofesionální uživatele 
 
Název a množství účinné látky: metaldehyd 30 g/kg (3 %) 
 
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. 
EUH208 Obsahuje p-menthadieny a dipeten. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
SP1  Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 

v blízkosti povrchových vod. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z 
cest.) 

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové 
vody. 

SPe6  Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.  
Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata. Zamezte kontaktu s domácími 
zvířaty. 
Neoplocený ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem 
nebezpečným pro domácí zvířata. 
 

Držitel povolení: Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, D-50829 Cologne, Německo 
Právní zástupce: Lonza Cologne GmbH, Nattermannalle 1, D-50829 Cologne, Německo 
 
Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku 
na ochranu rostlin na trhu: WOODMAN HILL LTD., St Ivel Way Warmlay BS30 8TY, Bristol, 
Spojené království 
 
 
Evidenční číslo přípravku: 5052-1 
 
Číslo šarže:    uvedeno na obalu 
Datum výroby formulace:  uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v originálních 
obalech. 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.  
 



Množství přípravku v obalu: 350 g v HDPE láhvi“ 
 
Způsob působení: Přípravek je atraktivní pro slimáky, kteří jej přijímají jako potravu. Účinná 
látka na ně působí jako kontaktní a požerový jed, po jehož příjmu dojde k nadměrnému 
vytváření slizu a následně k úhynu. 
 
Návod k použití  

Plodina 
 

Škodlivý 
organismus 

Dávkování OL 
(dny) 

Poznámka 

Jahodník slimáci 70 g/100 m2 AT pole 
Okrasné rostliny slimáci 70 g/100 m2 AT pole 
Salát, štěrbák zahradní (endivie), 
řeřicha, hořčice sareptská, špenát, 
mangold, šrucha zelná   

slimáci 70 g/100 m2 AT pole, skleníky 

zelí hlávkové, kapusta hlávková a 
růžičková, květák 

slimáci 70 g/100 m2 AT pole 

OL-ochranná lhůta je doba mezi poslední aplikací a sklizní 
 
Upřesnění použití:  
Přípravek aplikujte při počátku výskytu slimáků. Maximální počet aplikací k jedné plodině je 3x 
při dodržení 14denního intervalu. 
Přípravek se aplikuje rovnoměrným rozhozem. 
Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše. 
 
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 
látku typu aldehydů po sobě bez přerušení ošetřením jiným moluskocidem s odlišným 
mechanismem účinku.  
 
Další omezení:  
Při práci i po ní, až do odložení ochranných prostředků (OP) a do důkladného umytí nejezte, 
nepijte a nekuřte.  
Zasažený ochranný oděv a další OP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte. 
Zamezte přístupu domácích zvířat na místa, kde je přípravek aplikován. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky:  
Ochrana dýchacích orgánů není nutná 
Ochrana rukou  gumové nebo plastové rukavice 
Ochrana očí a obličeje není nutná  
Ochrana těla   ochranný oděv 
Dodatečná ochrana hlavy není nutná 
Dodatečná ochrana nohou ochranná obuv (s ohledem na práci v zemědělském 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 (nevolnost, alergická reakce) nebo v případě 
pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku. 
Při nadýchání při aplikaci: expozice je nepravděpodobná. 
Při zasažení kůže: Umyjte se okamžitě teplou vodou a mýdlem.  
Při zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, vyplachujte velkým 
množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat.  
Při náhodném požití: ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.  
 



Při vyhledávání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté 
první pomoci. Další postup první pomoci (i následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým 
informačním střediskem – tel. nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 
 
Skladování:  
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých a větratelných prostorech při 
teplotách +5 až +25 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů 
od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá 
záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku 
 
Likvidace obalů a zbytků:  
Prázdné obaly, případně zbytky přípravku, se odloží jako nebezpečný odpad, např. uložením 
do vyčleněných k tomu určených kontejnerů. 
 
Další údaje a upřesnění:  
Výrobce: Lonza AG, Munchensteinerstr. 38, 4053 Basel, Švýcarsko 
Dodavatel: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346 
 
Upřesnění podmínek aplikace: 
Přípravek se aplikuje rovnoměrným rozhozem na půdu mezi rostliny (neaplikovat přímo na 
rostliny zejména na zeleninu a jahody).  Vlhčí podmínky zlepšují účinnost, protože slimáci jsou 
aktivní, proto je vhodná doba rozhozu večer.  I když je přípravek odolný vlhkosti a menší srážky 
ho neznehodnotí, nedoporučuje se provádět aplikaci před očekávaným deštěm. 
 
Přípravek obsahuje silně hořkou látku (Bitrex), která v obsaženém množství není zdraví 
škodlivá, ale zabrání náhodnému požití pelet dětmi nebo domácími zvířaty ve větším množství. 
Dále obsahuje speciální směs (LORE), která zabrání požití psy, kteří jsou na metaldehyd citliví.  
Tato látka však obsahuje senzibilizující složky, které mohou způsobit alergickou reakci, proto 
je třeba používat při práci rukavice. 
 
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, včel, 
necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových 
suchozemských rostlin.    
 
  




