Dosering
Udstrø 5 g pr. m² (6-7 cm
mellem kornene). Behandel
max. 6 gange pr sæson.

EFFEKTIV MOD
DRÆBERSNEGLE

Sneglemiddel nr. 18-518
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009.
Indeholder: Ferrifosfat 16,2 g/kg
(1,62%w/w)
Emballagestørrelse: 1 kg
Produktet er ved korrekt opbevaring
holdbart i mindst 2 år efter
produktionsdatoen. Produktionsdato
og batchnummer er påtrykt emballagen.
Midlet er et brugsfærdigt lokkemiddel.

SmartBayt
Virker
hurtigt
4 ugers effekt
Regnfast
Omkring
grøntsager
og prydplanter

Sneglemiddel

Må kun anvendes til privat
anvendelse til bekæmpelse af
agersnegle og skovsnegle på
dyrkede og udyrkede arealer
samt i væksthuse.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes
og anvendes af ikke-professionelle, fx private
haveejere, og kræver ikke autorisation.

1 kg rækker
til 200 m²

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13,
2300 København S. Telefon 45 23 50 00
www.bayergarden.dk

SmartBayt Sneglemiddel
Må kun anvendes til privat anvendelse til bekæmpelse af agersnegle
og skovsnegle på dyrkede og
udyrkede arealer samt i væksthuse.

Brugsanvisning
SmartBayt virker hurtigt mod snegle (effekt
efter 1 dag). Aktivstoffet er ferrifosfat, som
eksisterer naturligt i jorden. Beskytter
planterne mod snegle i op til 4 uger inkl.
iberiske skovsnegle (dræbersnegle).
Midlet opløses ikke af fugt. Andre dyr og
mennesker kan færdes, hvor midlet er
udlagt. Der kan spises af afgrøderne, mens
behandling foregår. Skader ikke planterne.
Hvor:
SmartBayt bruges udendørs samt i
drivhuse og mistbænke, hvor man ønsker
at beskytte prydplanter og grøntsager mod
snegle f.eks. kål, salat, spinat, gulerødder,
kartofler og jordbær. Udbring på fugtige
aftener, hvor aktiviteten er størst.
Hvornår:
SmartBayt udstrøes når sneglene er et
problem. Start tidligt, især hvis plagen
sidste år var stor. Derved stoppes
sneglenes livscyklus og antallet af æg vil
gå mærkbart ned. Behandlingen gentages
hvis der er spist op.
Hvordan:
SmartBayt tiltrækker og spises af
sneglene. Sneglene vil opleve en falsk
mæthed og søge i skjul. Her vil de udsulte
sig selv og forsvinde. Derfor ses ingen
døde snegle efter endt behandling.
Dosering:
Udstrø 5 g pr. m² (6-7 cm mellem kornene).
Behandel max. 6 gange pr sæson.
Affaldshåndtering:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskaffes med
dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

DK84937215A

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 privat anvendelse
til bekæmpelse af agersnegle og
skovsnegle på dyrkede og udyrkede
arealer samt i væksthuse. 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.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra
gårdspladser og veje (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

