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Trutka na ślimaki Clartex NEO to nowy i skuteczny środek przeciw 
wszystkim rodzajom ślimaków. Wyjątkowy skład i innowacyjna 
technologia produkcji zapewniają efektywną i długotrwałą ochronę 
upraw. Specjalny, owalny kształt preparatu oraz fakt, że jest wytwarzany 

w mokrych warunkach umożliwiają równomierną aplikację bez pyłu. 
Granule wzbogacone ekstraktem z oleju rzepakowego zapewniają 
atrakcyjność preparatu dla ślimaków. 
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SKUTECZNA STRATEGIA W WALCE 
ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI ŚLIMAKÓWClartex NEO  A
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CHARAKTERYSTYKA 

  Atrakcyjność zwiększona przez 
 naturalny ekstrakt z rzepaku

 Szybki i trwały efekt
 Już 3 minuty po przyjęciu nawet części granuli, szkodnik  
 przestaje przyjmować jakikolwiek pokarm i umiera w ciągu  
 kilku godzin
 Oszczędność aż do 50% 

 Opłacalny nawet przy dużych obszarach stosowania 
 Niezwykła odporność na wilgoć i opady

 Granule nie tracą na jakości nawet przy opadach rzędu 60 mm
 Twarde i niepylące granule

 Zapewniają odporność na uszkodzenia w trakcie aplikacji
 Produkt zarejestrowany do stosowania 

 przy większości upraw
 Wyjątkowy owalny kształt

 Zapewnia łatwą i równomierną aplikację
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Skład granulatu

Przynęta wzbogacona ekstraktem z rzepaku
(96 %)

Substancja aktywna - metaldehyd (4 %)

Całkowite opady
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www.soufflet.pl



Parametry techniczne
Typ Trutka przeciwko wszystkim rodzajom 

ślimaków

Forma Trutka w postaci granul

Substancja aktywna metaldehyd 4% (40g/kg)

Sposób działania Odwodnienie szkodnika

Zarejestrowany do stosowania Zboża, rośliny oleiste, burak cukrowy, ku-
kurydza, warzywa, groch, fasola, truskawki, 
trawa, łąki i pastwiska, roślinność ozdobna 
i inne

Czas i sposób aplikacji Aplikacja przed zasiewami lub po ich 
zakończeniu

Odstęp między kolejnymi 
aplikacjami

5-7 dni

Dawkowanie 5 kg/ha

Maksymalna dawka 17,5 kg/ha na uprawie w ciągu roku

Liczba granul na kg 60 000

Opakowanie 20 kg

Elewator w Gołańczy tel. 602 236 394       Elewator w Kościanie tel. 660 670 615     Elewator w Strzelinie tel. 696 068 933
Centrala Nasienna w Ostrowie Wlkp. tel 696 739 307  
Siedziba
Soufflet Agro Polska Sp. z.o.o
ul. Szwajcarska 13, 61 - 285 Poznań, tel. / fax 61 650 10 96    www.soufflet.pl 

SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ŚLIMAKI

 Ślimaki zjadają duże części roślin włączając kiełki, skiełkowane  
 nasiona, pędy, szypułki, bulwy, korzenie itp.
 Ślimaki mogą całkowicie zniszczyć plantację szczególnie w 

 fazie wzrostu - od zasiewu do wykształcenia pierwszych liści
 Wyrządzają poważne szkody w uprawach rzepaku jarego  

 i ozimego oraz buraka cukrowego, Dodatkowo uszkadzają  
 uprawy słonecznika, roślin strączkowych, ziemniaków.
 Trudno je zauważyć. Wykazują największą aktywność  

 o zmierzchu, w nocy i o świcie.
 Nocą mogą się przemieszczać nawet o 20m. Rozmnażają się  

 przez składanie jaj (każdy osobnik składa ponad 200 jaj).
 Niektóre rodzaje osiągają aż do 2-3 pokoleń w trakcie wegetacji.
 Jeden osobnik zjada aż do 50% własnej masy w ciągu jednej 

 nocy.

WARUNKI SPRZYJAJĄCE OBECNOŚCI ŚLIMAKÓW

 Grudkowata struktura gleby - szczeliny i pęknięcia służą jako 
  schronienie dla ślimaków
 Mokre i zacienione obszary
 Okolice upraw rzepaku
 Nieuprawiana ziemia z wysuszonymi roślinami

Szkody w rzepaku spowodowane aktywnością ślimaków Jęczmień ozimy po ataku ślimaków

KIEDY STOSOWAĆ Clartex NEO?
Ślimaki wykazują największą aktywność o zmierzchu, w nocy i o 
świcie. Obecność tych szkodników w uprawie łatwo przeoczyć. 
Ślimaki wyrządzają znaczące szkody już na etapie kiełkowania. 
Najczęściej atakują rzepak, ale można je znaleźć także w innych 
uprawach.

ZALECENIA
Zalecamy prewencyjną aplikację na całym obszarze uprawy. 
Takie działanie chroni przed wyrządzeniem szkody w środku pola, 
co łatwo przeoczyć. W przypadku niesprzyjających warunków 
klimatycznych oraz uporczywego występowania szkodników 
aplikację można powtórzyć. Najwyższą skuteczność produktu 
można uzyskać dzięki aplikacji przed pojawieniem się oznak 
żerowania szkodnika niezależnie od stopnia wilgotności gleby czy 
intensywności opadów. Co więcej, opady dodatkowo zwiększają 
efektywność zabiegu.


