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

Anvendelse
7 kg SLUXX® pr. ha svarer til en indbyrdes afstand mellem granulaterne på 13-14 cm. Dette
svarer til ca. 55 granulater/m2 . Under ideelle forhold vil ét granulat række til bekæmpelse
af én agersnegl (længde 1 cm). Doseringen er retningsgivende, og arealet skal løbende
observeres for yderligere angreb af snegle. Ved yderligere angreb skal genbehandles.
Reducerede doseringer kan kun anbefales ved små angreb af snegle, og det er vigtigt at
observere, at alle snegle bekæmpes.
Udbringningsmetoder
SLUXX®-granulater udbringes med gødningsspreder eller specielle sneglekornspredere.
Indstilling af sprederudstyr oplyses på sprederleverandørens hjemmeside. Kontrollér at
granulaterne er udbragt i den ønskede bredde med den korrekte indbyrdes afstand, især
under vindige forhold. SLUXX® kan også spredes med hånden. Det anbefales ikke at udbringe granulaterne i blanding med gødning, udsæd eller andet.
Tidspunkt
Før jordbehandling
og såning

Umiddelbart efter
såning/udplantning
Ved konstateret
angreb i afgrøden

Dosering

Kommentar

7 kg/ha

Indledende behandling kun ved meget stor
forekomst af snegle på arealet og ved første
sneglefund på arealet.

7 kg/ha

Dette vil give den bedste effekt, da sneglene
ikke vil have andre fødeemner end granulaterne. Gentag behandlingen indtil alle
snegle er bekæmpet.

7 kg/ha

Behandl arealet og ved omsåning
behandl også disse omsåede arealer.

Grøntsager, frugt- og prydplanter m.m.
Behandl hurtigst muligt efter, at der er konstateret angreb af snegle. Behandl når planterne
er tørre og tilstræb, at granulatet placeres mellem planterne. Ved direkte kontakt mellem
granulaterne og følsomme planter (tyndt vokslag), er der i få tilfælde konstateret nekrotiske
pletter.
Behandlede arealer
Det er generelt vigtigt, at observere behandlede arealer for yderligere angreb af snegle.
Ved fornyet forekomst af snegle, og når der ikke findes granulater på arealet, skal genbehandles med 7 kg/ha indtil, sneglene er bekæmpet.
Virkning
SLUXX®-granulaterne tiltrækker sneglene, som æder granulatet og øjeblikkeligt ophører med
at indtage føde. De vil gå i skjul og dø efter kort tid. Normalt vil der ikke findes døde snegle på
arealet. Effekten ses bedst ved, at angrebet på afgrøden ophører.
Andre egenskaber
SLUXX®-granulater tåler normale nedbørsforhold op til 6 uger. Ved meget kraftige nedbørsmængder kan granulaterne skylle bort eller blive vasket ned i jorden, så de ikke er tilgængelige
for sneglene. Genbehandl hvis granulaterne bortskylles. Efter behandling med SLUXX®granulater er der ingen tilbageholdelsesfrist for spiselige afgrøder og heller ingen restriktioner
omkring færdsel på arealet efterfølgende.

forsigtig:
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for
arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige
sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af
nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:
Må kun anvendes til professionel bekæmpelse
agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige
afgrøder i landbrug og havebrug.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke
højere doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares
sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Praktiske oplysninger
Batch nummer og udløbsdato er påtrykt sækken.
Emballagen må ikke genbruges. Tom emballage og
rester skal afleveres til dagrenovationen.
Præparattype: Granulat

Deklaration
30 g/kg Ferrifosfat (3 %w/w)
Sneglemiddel no. 364-36
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Varenr.: 1041

• Bekæmper alle snegle
• Regnfast
• Op til 24 m spredebredde
• Ingen tilbageholdelsesfrist

Indhold 20 kg
Distributør:
ECOstyle A/S, Rugårdsvej 877,
5471 Søndersø, Hindevad. Tlf. 6383 2030.
Godkendelsesindehaver:
W. Neudorff GmbH KG – Tyskland.

