AGROS SNEGLEKORN

Sneglemiddel
Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle
i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug og havebrug.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
DEKLARATION
Sneglemiddel nr. 650-128
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Aktivstof: Ferrifosfat 30 g/Kg (3% W/W)
Midlet er et granulat
Batchnummer: Se emballagen
Produktionsdato: Se emballagen
Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen
Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk.

Emballage:

15 Kg

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug og havebrug.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:
Generelle anvisninger:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Indtagelse: 		

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten
Fjern forurenet tøj. Vask grundigt med vand og sæbe.
Fjern eventuelle kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 5 minutter
Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning. Tilkald læge.

Brugsanvisning

Agros sneglekorn er et hurtigtvirkende sneglemiddel der indeholder aktivstoffet jern(III)fosfat. Agros sneglekorn beskytter mod bid af
agersnegle, skovsnegle, samt den iberiske skovsnegl (dræbersnegl) i op til 4 uger
Generelt
Dosis
Tidspunkt
Når sneglen spiser af lokkemaden, vil der opstå falsk mæthedsfornemmelse og søge i skjul. Den 7 kg/ha
Bredspredes umiddelbart før
udsultes og forsvinder derefter. Dyr og mennesker kan frit færdes på de behandlede arealer efter
såning og før jordbehandling
udlægning. Granulatet tåler almindelig normale nedbørsforhold i op til 6 uger
kun ved meget stor
Grøntsager, frugt- og prydplanter m.m
forekomst af snegle på
Behandl hurtigst muligt efter der er konstateret angreb af snegle. Behandl når det er tørt og tilstræb
arealet
at granulatet placeres mellem planterne. Ved direkte kontakt med følsomme planter er der i få
7 kg/ha
Bredspredes umiddelbart
tilfælde konstateret nekrotiske pletter.
efter såning. Dette vil give
Anvendelse
det bedste resultat da
Fra ca. medio april til 1. oktober. En tidlig indsats er specielt vigtig i vinterhvede, vinter raps ,og
sneglene kun har granulatet
frilandsafgrøder, da en tidlig indsats reducerer produktionen af snegleæg.
som fødeemne. Behandling
Dosering
gentages hvis granulatet
Lad de enkelte sneglekorn falde med 13-14 cm afstand. Doseringen er vejledende. Der kan
bliver spist op og der fortsat
behandles op til 4 gange pr sæson.
findes snegle.
Lagring
Bredspredes ved
Agros Sneglegift skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage 7 kg/ha
snegleangreb på afgrøden.
beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Behandl arealet og ved evt.
Udbrigningsmetode
omsåning behandl også de
Sneglegift kan udbringes med en gødningsspreder eller en ATV monteret med én specialspreder,
omsåede arealer.
produktet bør ikke blandes med udsæd eller gødning.
Behandling gentages hvis
Teknik
granulatet bliver spist op og
Kan udbringes med hånd eller spredeudstyr. Indstilling af sprederudstyr oplyses på
sprederleverandørens hjemmeside. Udbringes gerne ved milde fugtige aftener hvor ædelysten er
der fortsat findes snegle.
størst. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen for at opnå kontrol, hvis sneglegiften
spises eller ved invasion af nye snegle.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i
sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
Bemærk.
Agros fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller
opbevaring af produktet. Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

