Forsiktighetsregler:

Mot Snegler F

Bruk vernehansker av nitril ved
håndtering og bruk av preparatet. Vask
hender og ansikt når arbeidet er ferdig
eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke
om forgiftning kontakt lege eller
Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

• Virkestoff er jernforbindelse (jern og fosfat)
• Meget regnbestandig
• Ingen snegler å plukke
• Kan brukes hele året
• Regnsikker, solid pakning med
doseringskork.

Anvendelse
Avfallshåndtering:

Strø gjerne Mot Snegler F ut ved
mildt og fuktig vær da sneglene
er på sitt mest aktive under slike
forhold. Etter at åtet er spist opp
kan behandlingen gjentas så
lenge det er snegler. Antall tillatte
behandlinger er 4 ganger per
sesong. Mot Snegler F har høy
regnbestandighet, og middelet
har ingen behandlingsfrist. Det
betyr at du kan bruke Mot
Snegler F samtidig som du dyrker
grønnsaker, baer og prydplanter.

Første hjelp:

Dosering

Regnbestandig
Ingen
snegler
å plukke

Galt dosering

Riktig dosering

Bruksanvisningen må folges, slik at man
unngår risiko for menneskers helse og
miljoet. Det er forbudt å bruke preparatet i
strid med godkjent bruksområde eller
behandlingsfrist, eller å overskride den
tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Mot
Snegler F
Sammensetning:
9,9 g/kg Jern(III)fosfat

Etter innånding: Ved besvær, sørg
for legebehandling. Får man stoff på
huden, vaskes straks med rikelige
mengder vann. Ingen spesielle forholdsregler nødvendig. Ved kontakt
med øynene: Skyll grundig med vann.
Etter svelging: Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Anvendelse
Strø gjerne Mot Snegler F ut ved mildt og
fuktig vær da sneglene er på sitt mest aktive
under slike forhold. Etter at åtet er spist opp
kan behandlingen gjentas så lenge det er
snegler. Antall tillatte behandlinger er 4 ga
nger per sesong. Mot Snegler F har høy
regnbestandighet, og middelet har ingen
behandlingsfrist. Det betyr at du kan bruke
Mot Snegler F samtidig som du dyrker
grønnsaker, baer og prydplanter.

Holdbarhet:
Minimum 2 års holdbarhet.

Bruksområde

Mot åkersnegler og
brunskogsnegler på
grønnsaker, bær
og prydplanter

Mot Snegler F er et agn/lokkegranulat for
bekjempelse av snegler i grønnsaker, bær
og prydplanter, utendørs så vel som i
veksthus og i bed.

Virkeområde
Få timer etter at sneglene har spist Mot
Snegler F, mister de matlysten, og derved
forhindres videre beskadigelse av de
planter man vil beskytte. Sneglene vil
trekke seg tilbake til utkanten av området
hvor døden inntrer etter få dager. Granulert
åte ferdig til bruk. Middel mot åkersnegler
og brunskogsnegler, ”Iberiasnegler”.

Faremerking:
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Unngå forurensning av vannmiljø med
produktet eller emballasjen.
Tillatt brukt i hobbyhager. Klar til bruk.
Avgiftsklasse: 6, Reg. nr.: 2018.01
Formulering: RB - klart til bruk agn
Tilvirker: W. Neudorff GmbH KG,
An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Tyskland.
Importør: SBM Life Science AB. Box 13,
245 21 Staffanstorp, Sweden,
Tel: +47 22 64 49 58 www.bayergarden.no

Nettoinnhold
1 kg

5547NOa

Bruk 2,5 gram (tilsvarende 1 ts.) pr
m² ved første synlige tegn til snegl.

Mot Snegler F er et meget fristende åte for
alle snegler. Få timer etter at sneglene har
spist Mot Snegler F mister de matlysten, og
der ved forhindres videre beskandigelse av
kulturplanter. Ved bruk av Mot Snegler F
kommer det, i motsetning til andre kjente
virkestoffer, ingen slimavsondering fra
sneglene i hage eller bed. Sneglene graver
seg ned i jorden og dør etter noen dager ved
inntak av Mot Snegler F. Av den grunn finner
man sjelden døde snegler i hage eller bed.

Grundig rengjort tomemballasje
bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte
plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til
mottak for farlig avfall. Grunnvann eller
overflatevann må ikke forurenses med
verken produkt eller beholder.

