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Svart skogsnegl

Ferramol® mot snegler er
særlig effektiv mot:

Rød skogsnegl

Åkersnegl

Iberiasnegl

FERRAMOL®

MOT SNEGLER

VadheimGroplex

Sammensetning:
Jernfosfat 1% • Andre ingredienser 99% • Total 100%

Produsent:
W.Neudorff GmbH
D-31860 Emmerthal

FERRAMOL®

MOT SNEGLER

BRUKSOMRÅDE:
Ferramol® MOT SNEGLER er i mot snegler på jordbær, grønnsaker og
prydplanter i hobbyhager, veksthus og bed.

VIRKEOMRÅDE:
Få timer etter at sneglene har spist Ferramol® MOT SNEGLER, mister
de matlysten, og derved forhindres videre beskadigelse av de planter
man vil beskytte. Sneglene vil trekke seg tilbake til utkanten av området
og døden inntrer etter noen dager.

ANVENDELSE:
Mengde med Ferramol® MOT SNEGLER er 5g/m2 (tilsvarende 
1 sp. skje) ved første synlige tegn til angrep. Ved sterke angrep må
behandling gjentas så snart sneglene har spist opp den utlagte
mengden av produktet. Maksimalt antall tillatte behandlinger 
pr. sesong: 4 ganger.

FORSIKTIGHETSREGLER:
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

AVFALLSHÅNDTERING:
Tomemballasje leveres med husholdningsavfall.

FAREMERKING:
S2 Oppbevaresutilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsik-
tighetsregler), uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering).

Innhold: 500 g

Tillatt brukt i småhager etc. Klar til bruk.

VadheimGroplex
5178 Loddefjord

Riktig Galt

Importør:

FERRAMOL® MOT SNEGLER
«Ferramol® mot snegler» er
et meget fristende åte for alle
snegler. Få timer etter at
sneglene har spist
«Ferramo®l mot snegler»
mister de matlysten, og der-
ved forhindres videre beska-
digelse av kulturplanter.

Ved bruk av «Ferramol® mot
snegler» kommer det, i
motsetning til andre kjente
virkestoffer, ingen slimavson-
dering fra sneglene i hage
eller bed. Sneglene graver
seg ned i jorden og dør etter
noen dager ved inntak av
«Ferramol® mot snegler».
Av den grunn finner man
sjelden døde snegler i hage
eller bed.

AVGIFTSKLASSE 6

FAREMERKING
• Oppbevares utilgjengelig for barn 

• Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)
• Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker
og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent 

bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte
maksimale dosering/konsentrasjon.

FERRAMOL®

MOT SNEGLER
Granulat

Tillatt brukt i småhager etc. Klar til bruk.
Mot snegler på grønnsaker, bær og prydplanter.
Jernforbindelse som virkestoff, som man finner det i naturen.

REG. NR.
2003.123.
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