SNEGL UD
Sneglemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer samt i drivhuse. Dette
plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke professionelle, fx private haveejere og kræver ikke autorisation.
DEKLARATION
Sneglemiddel reg. nr.: 1010-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009
Aktivstof: Ferrifosfat 8,1 g/kg (0,81w/w)
Midlet er et granulat
Holdbarhed: 5 år
Produktionsdato: Anført på emballagen
Batch nr: Anført på emballagen

Emballage:

2 Kg

Førstehjælp:
Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og
medbring etiketten
Ro, frisk luft og lægehjælp.
Indånding:
Hudkontakt:
Kommer midlet på huden vaskes straks med store 		
mængder vand.
Øjenkontakt:
Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med
vand.
Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå 		
opkastning.

Godkendelsesindehaver:

AGROS PRO
Egevænget 20,
6640 Lunderskov,
Tlf 30 13 23 27,
E-mail: to@agros.dk
.
FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges nøje 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 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. (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

Brugsanvisning
Hvorfor bruge SNEGL UD
Aktiv stoffet er naturligt
forekommende i naturen
Regnfast i op til 6 uger
Let at anvende
Ingen døde snegle
Må anvendes i nærheden af
spiselige grøntsager og frugt.
Anvendelse
Snegl ud er et effektivt middel til bekæmpelse
af snegle omkring huset og haven. Det kan
bruges i væksthuse og på friland i både
spiselige og ikke spiselige planter.
Dosering
Der anvendes op til 1,5 gram per kvm, som
udstrøs jævnt i det område hvor sneglene er.
Kantbehandling
Denne behandling kan med fordel bruges, hvor
sneglene kommer ind i haven fra hegn eller
andet. SNEGL UD spredes i et bælte på ca 1 m
og der genbehandles efter behov.
Virkning
Kornene virker tiltrækkende på sneglene. Efter
optagelse vil de stoppe med at søge føde
og trække sig bort til deres skjul, hvor de vil
dø. Produktet er regnfast i op til 6 uger efter
udstrøning.
Der er ingen karenstid mellem behandling
og brug af afgrøderne fra arealet. Pakken
indeholder nok til at dræbe ca 20.000 snegle.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i
overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501). Tom emballage og
rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges

