AGROS SNEGLEGIFT

Sneglemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer samt i væksthuse.
DEKLARATION
Sneglemiddel nr.: 650-18
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse: ern(III) fosfat 9,9 g/kg (9,9% w/w).
Formulering: Granulat
Produktionsdato: Se emballagen
Batchnumer: Se emballagen
Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen
Formulering: Granulat

Emballage:

2,5 Kg

FORSIGTIG
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdata-blad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer samt i væksthuse. Må ikke anvendes mod
andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller
med beholdere, der har indeholdt produktet.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Brugsanvisning

Brugsanvisning

Generelt

Generelt
Agros Sneglegift indeholder jernfosfat, hvor aktivstoffet er formuleret således at sneglen lokkes til granulatet.
Agros Sneglegift indeholder jernfosfat, hvor aktivstoffet er formuleret således at sneglen lokkes til
Optagelse
atføde
sneglene
stopper
granulatet. Optagelse bevirker at sneglene
stopper bevirker
med at optage
og søger skjul,
hvor demed
dør. at optage føde og søger skjul, hvor de dør.

Afgrøder,
skadegører,
dosering
og sprøjtetidspunkt
Afgrøder,
skadegører,
dosering
og sprøjtetidspunkt
Afgrøde
Skadegører
Dosis
Landbrug
Agersnegle
25 kg/ha

Tidspunkt
Bredspredes umiddelbart efter
såning
Grønsager på friland
Agersnegle,
25 ‐ 50 kg/ha Agersnegl: 25 kg/ha eller 0,8 g pr
skovsnegl
m række
Skovsnegl: 50 kg/ha eller 1,6 g pr
m række
Udyrkede arealer, Skov, Agersnegle,
25‐50 kg/ha
Agersnegl: 0,5 kg/200 m2 eller 9‐
Haver, Parker, Anlæg
skovsnegl
10 cm mellem granulater.
Skovsnegl: 1,0 kg/200 m2 eller 12‐
14 cm mellem granulater.
Behandling
gentages
hvis granulatet
bliver spist
op og
der fortsat
snegle.findes snegle.
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gentages
hvis granulatet
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spist
op og findes
der fortsat

Lagring

Lagring
Agros Sneglegift skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Agros
Sneglegift skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod
Udbrigningsmetode
direkte
sollys ogkan
andre
varmekilder.
Sneglegift
udbringes
med en gødningsspreder eller en ATV monteret med én specialspreder, produktet bør ikke blandes med udsæd eller gødning.

Bortskaffelse af tom emballage

Bortskaffelse
af tom og
emballage
Tom emballage
rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.
Tom
emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Bemærk

Agros fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Bemærk
Vejrlig,
sorter,
resistens,
behandlingsteknik
og jordbundsforhold
påvirkedaeffekten.
Agros
er ikke
ansvarlig
for produktets
sammensætning,
herunder mængden kan
af aktivstof,
produktet er
parallelimporteret og solgt videre i uden forarbejdning. Agros fralægger sig alt ansvar for produktets effekt,
herunder skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller
opbevaring. Vejrlig kan påvirke effekten.

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

