Behandlingen gentages, hvis sneglene spiser kornene op. For at
opnå en effektiv bekæmpelse, skal det påregnes, at sneglene skal
bekæmpes i hele perioden fra april indtil december.

Virkning:
Lokkemidlet i Ferrex garden tiltrækker sneglene, som æder de små
korn. Sneglene vil efter indtagelse stoppe med at æde og trække
sig tilbage til deres skjul for at dø. Derfor vil der normalt ikke
findes synlige døde snegle i haven. Ferrex garden vil normalt være
regnfast i op til 6 uger. Ferrex garden kan anvendes max 5 gange
pr. sæson. Ligeledes kan Ferrex garden anvendes direkte mellem
grøntsager i urtehaver m.m. Der er ingen karenstid fra kornene
udlægges til høst af afgrøder.
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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Afstand
mellem
korn

Skovsnegle
Agersnegle 60 gram Ca. 20 cm
Dræbersnegle

Praktiske oplysninger:
Denne pakke indeholder 500gr, som rækker
til 833 m2.
Registeringshaver:
frunol delicia GmbH, Hansastrasse 74 b,
D-59425 Unna, Tyskland
Indhold:
Sneglemiddel nr. 774-3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Analyse: Ferrifosfat 25g/kg (2,5% w/w)
Midlet er et granuleret lokkemiddel
Indeholder: 500 gram netto
Opbevares tørt og frostfrit
Batchnr. og udløbsdato står anført
på emballagen.
SBM Life Science AB.
Box 13, 24521 Staffanstorp, Sweden
Forbrugerkontakt:
www.bayergarden.dk
Borup Kemi: 57560020
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Bekæmper
dræbersnegle
Virker hurtigt
4-6 ugers effekt
Regnfast
Omkring grøntsager
og prydplanter

Ferrex garden
Sneglemiddel.
Må kun anvendes til bekæmpelse af
agersnegle og skovsnegle i spiselige
og ikke spiselige afgrøder i private
haver og drivhuse.
Dette plantebeskyttelsesmiddel
kan købes og anvendes af ikke
professionelle, fx private haveejere,
og kræver ikke autorisation.
FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at
bringe menneskers sundhed og miljøet i
fare (EUH401).
Overtrædelse af nedenstående særligt
fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af
agersnegle og skovsnegle i spiselige og
ikke spiselige afgrøder i private haver og
drivhuse. 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). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn
(P102). Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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Kantbehandling:
Ferrex garden kan også anvendes som kantbehandling rundt om
urtehaven eller op mod arealer, hvorfra sneglene kommer.
Kornene udspredes langs kanten i et ca. 1 m bredt bælte, og der
genbehandles, når kornene er ved at være opædt. Det vil normalt
være billigst at anvende en kantbehandling fremfor at behandle
hele haven.
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Ferrex garden bekæmper også dræbersnegle (Iberisk skovsnegl).
Kornene udspredes med hånden, hvor sneglene findes. Kornene
skal have en indbyrdes afstand af ca. 20 cm. Se doseringtabel.
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Anvendelse:
Ferrex garden er et effektivt granulat til
bekæmpelse af snegle i spiselige afgrøder
og prydplanter både på friland og i drivhuse.
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ENKE
L

Ferrex garden

mod
snegle

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikkeprofessionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

500 gr

Førstehjælp:
Indtagelse: Skyl munden grundigt
og drik 1-2 glas vand i små slurke.
Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern straks forurenet tøj.
Vask huden længe og grundigt
med vand og sæbe.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjene
skylles med vand (helst fra øjenskyller)
til irritation ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.

