

sneglemiddel

6 0 granulater/m2
kun 6 kg/ha
20 kg
Sneglemiddel i patenteret linseform
(Europæisk patent nr.: 1 432 306).

kemaden, og trækker sig tilbage til deres skjul i jorden, hvor
de dør efter et par dage.

Vejledning til beskyttelse af brugeren

Førstehjælp
Ved kontakt med øjnene skylles straks grundigt med vand,
og læge kontaktes. Ved kontakt med huden skal denne straks
vaskes med meget vand og sæbe. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis emballagen frem.

Henvisninger til beskyttelse af miljøet
Midlet og dets rester samt den tømte beholder og emballager må ikke komme i vandløb.

Sneglemiddel nr. 774-2
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009. Midlet er et granuleret lokkemiddel.

Virkestof
ferrifosfat 25 g/kg (2,5 % w/w)

Produktionsdato/batchnummer:
Se bunden af emballagen
Holdbarhed: med korrekt opbevaring mindst 5 år fra produktionsdato (Se bunden af emballage)



sneglemiddel

Anvendelsesområder/brugsanvisningen

Landbrug og
havebrugskulturer
(på landbrugsjord
og i væksthuse)

Anvendelsesmængde

Beskyttelsesmål/kulturstadium/
anvendelsesmåde og
-tidspunkt

Til den professionelle

4 013441 350210

Ferrex® er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 834/2007.

20 kg

Skal opbevares køligt og tørt.
Sikkerhedsdatablad kan på forespørgsel leveres til erhvervsmæssige brugere.

kun 6 kg/ha

Anvendelse og virkemåde
Snegle er overvejende nataktive, derfor bør man anvende
Ferrex® om aftenen og i tørt vejr. Produktet skal spredes
ensartet over beplantningen eller mellem kulturplanterne.
Herved sikres det, at alle snegle spiser af granulatet. Snegle ne holder op med at spise kort efter, at de har indtaget lok-

Nettoindhold
20 kg

60 granulater/m2

Til spiringsbeskyttelse
og reduktion af spiste
blade. Direkte efter
såning eller udplanting.
Ved fortsat angreb
Agersnegle og 6 kg/ha
eller megen nedbør bør
skovsnegle
(60 g/ 100 m²) behandlingen gentages.
Som lokkemadsmetode,
spredes ensartet over
bevoksningen med
slyngspreder, maks. 5
anvendelser om året pr.
kultur.

Producent/godkendelsesindehaveren:
frunol delicia GmbH
Hansastrasse 74 b
D-59425 Unna, Tyskland
info@frunol-delicia.de
www.frunol-delicia.com
Tlf.: (+49) 23 03 / 25 360-0

6817-460/10 4 8

Anvendelsesområde Skadedyr

sneglemiddel

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).
Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak.
Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal
opbevares tildækket og på tæt belægning.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.
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Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug, havebrug og væksthuse.

Skånsom mod nyttedyr
Midlet er skånsomt overfor populationer af Typhlodromus pyri,
Poecilus cupreus og Aleochara bilineata.
Midlet er moderat skadeligt for Aphidius rhopalosiphi.
Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.



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:

20 kg

kun 6 kg/ha

60 granulater/m2

Til den professionelle

4 013441 350210

Produktionsdato/batchnummer:



sneglemiddel

6 0 granulater/m2

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig
autorisation.

kun 6 kg/ha

Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug, havebrug
og væksthuse.

20 kg
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4 013441 350210

4 013441 350210

Effektivt sneglemiddel

