
1 kg rekker til 200 m2

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

 

Mot åkersnegler og iberiaskogsnegler på 
 grønnsaker, bær og prydvekster i 
 hobbyhager og veksthus.

Tillatt brukt i hobbyhager - klar til bruk.

SmartBayt
 mot snegler
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Sammensetning:
Jernfosfat ........................... 1,6%
Formuleringsstoffer ......... 98,4%   

Avgiftsklasse: 6         Reg.nr:  2008.53         Nettoinnhold:  1 kg
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A Business Group of Bayer CropScience
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Tilvirker:                                Importør:
Bayer AG, Leverkusen           Bayer AS, Pb 14, 0212 Oslo
                                               www.bayergarden.no

 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for 
menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med 
 godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den 
 tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Hvor
SmartBayt brukes mot snegler på grønnsaker, bær og prydvekster i 
hobbyhager og veksthus.

Når
SmartBayt brukes når sneglene er et problem, fra midten av april til 
oktober. Det anbefales å innlede bekjempelsen så tidlig som mulig, 
spesielt hvis det var mye snegler året før. En tidlig innsats setter en 
stopper for sneglenes livssyklus i form av en drastisk reduksjon av 
den samlede eggproduksjonen.

Hvordan
SmartBayt strøs ut på steder hvor det ønskes en beskyttelse mot 
sneglene, spesielt rundt spiselige vekster. Gjentatte behandlinger kan 
være nødvendig for å oppnå kontroll. Det legges ut åte så lenge den 
spises eller hvis man ser flere snegler. Behandlingen kan gjøres opptil 
6 ganger pr. sesong. For best mulig effekt strøs SmartBayt ut på milde 

og fuktige kvelder når sneglene har størst appetitt. SmartBayt er 
regnfast.

Virkemåte
SmartBayt er et hurtigvirkende sneglemiddel med synlig effekt allerede 
etter 1 dag. Inneholder jernfosfat som aktivstoff. Dette er naturlig 
forekommende i jorden. SmartBayt beskytter plantene mot sneglenes 
rasping i opptil 4 uker. SmartBayt virker som fristende åte som 
tiltrekker sneglene. Når sneglen har spist av åten vil den oppleve en 
falsk metthetsfølelse og søker ly. Dermed vil den utsulte seg selv og 
siden forsvinne. Derfor finner man sjelden døde snegler etter endt 
behandling.
SmartBayt brytes raskt ned. Ingen behandlingsfrist, dvs. åten kan strøs 
ut samtidig med at man høster bær og grønnsaker. Dyr og mennesker 
kan fritt ferdes på behandlede områder.

Dosering
Det strøs ut 5 g pr. m² slik at de enkelte sneglekornene faller med en 
avstand på 6 – 7 cm.
Lagring:
Tørt

Forsiktighetsregler
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering
Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall.


