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Til beskyttelse af dine planter og frøplanter mod
snegle i private haver, udendørs og i drivhuse.
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Hvornår skal produktet anvendes
Anvendes sædvanligvis om foråret og tidlig sommer, og
også i det tidlige efterår. Hvis angrebet er omfattende,
kan det være nødvendigt at gentage anvendelsen. Bedste
resultat opnås ved anvendelse, mens vejret er mildt og
fugtigt, efter regn eller efter havevanding, når sneglene
er mest aktive. Anvendelsen er bedst hen under aften, før
sneglene begynder at spise. For maksimal effekt (kornene
forbliver på jorden) skal maddingen ikke anvendes lige
før regn.
Hvor skal produktet bruges
Til brug på den bare jord og omkring spiselige og ikkespiselige afgrøder, der vokser udendørs, i drivhus eller
under permanent eller midlertidig afdækning.
FERRIMAX udspredes i et tyndt, jævnt fordelt lag på
jordoverfladen omkring og mellem planterne, der
skal beskyttes eller dér, hvor der findes snegle. Efter
at sneglene har spist FERRIMAX, holder de op med at
spise. Og de dør.
Hvordan bruges produktet
Kornene udspredes i jævnt lag på den bare jord eller
omkring planter med cirka 2,5 gram pr. kvadratmeter.
Når produktet anvendes tæt ved fødeafgrøder, skal man
være påpasselig med at undgå, at kornene bliver fanget
af blade og/eller forbliver på planterne. Der må ikke
anvendes mere end 20 gram pr. kvadratmeter pr. år.
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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.
I tilfælde af nødsituation skal du straks kontakte læge
eller Giftlinien.

FØRSTEHJÆLP

Hud: Vask huden længe og grundigt med vand og sæbe.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjene skylles med vand
til irritation ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning, og skyl munden
grundigt. Søg læge ved vedvarende ubehag.
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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.
Ferrimax er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

to MAY

PRODUKTINFORMATION

3. Udstrø på ny, når 
kornene er spist op.

X2

MARCH
to MAY

4. Er jorden tør, må kornene
gerne vandes, da det øger
lokkeeffekten.

DOSERING

2,5g/m2
555190DKa

++
+++
+

Ferrimax

Sneglemiddel nr. 879-2
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel
forordningen 1107/2009”.
Midlet er et brugsfærdigt lokkemiddel
Indeholder: ferrifosfat 8,1 g/kg (0,81 %w/w).
Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.
Nettoindhold: 2 kg.
Godkendelsesindehaver: De Sangosse SAS,
Bonnel CS10005, 47480 Pont-du-Casse, Frankrig.
Markedsføres af: SBM Life Science AB
Forbrugerkontakt: Borup Kemi, Bækgårdsvej 53,
4140 Borup, Danmark, +45 57 56 00 20
FERRIMAX er et varemærke tilhørende De Sangosse SAS.

2 kg

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Ved håndtering af midlet anbefales det at anvende
kemikaliebestandige handsker (feks lavet af nitril).
Spis, drik eller ryg ikke, når du anvender produktet.
Kan irritere øjne. Undgå kontakt med øjne.
Vask hænder efter anvendelse.
Hvis husdyr indtager midler, kontakt dyrlæge, idet
indtagelse af store mængder kan være giftigt.

OPBEVARING

Opbevares tørt og frostfrit.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.

AFFALDSHÅNDTERING

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dag
renovationen. Emballagen må ikke genbruges.
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Denne pakke dækker cirka 800 m²

2 kg

