BEHÖRIGHETSKLASS - 2L

Mot sniglar

Reg.nr 4893

Endast för yrkesmässigt bruk
Användningsområde
Mot sniglar i odlingar på friland samt i odlingar i växthus*
och tunnel. All annan användning är otillåten om inte särskilt
tillåtits.
Innehåll: 29,7 g/kg (2,97 vikt-%) Järn(III)fosfat
MO - Molluskicid
Formulering: RB-Bruksfärdigt bete
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för
miljön, följ bruksanvisningen.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Ekologisk bas
Järn(III)fosfat är tillåtet för ekologiskt jordbruk enligt EUförordning.
Verkningssätt
Sluxx HP tas upp av snigeln genom födointag. Omedelbart
efter intaget av medlet slutar snigeln att äta, vilket leder till
att odlingarna får ett omedelbart skydd. Sluxx HP är mycket
regntåligt. Sluxx HP är skonsamt mot daggmask, jordlöpare
och igelkottar.
Användning
Spridningen sker normalt med handelsgödselspridare.
Vi rekommenderar inte att Sluxx HP blandas med
handelsgödselmedel – kornen har olika storlek och risken är
stor att de separeras.
Fält: Sluxx HP bredsprids med t.ex. med handelsgödselspridare
eller speciella spridare för snigelmedel.
Grönsaks- och fruktodlingar, prydnadsväxter: Sluxx HP sprids
mellan raderna. Det är inte tillåtet att sprida ut granulatet över
raderna, eftersom granulatkorn kan finnas kvar i grönsakerna.
Spridningen kan ske t.ex. med en radspridare, vattenkanna
utan stril, eller för hand.
Personlig skyddsutrustning
Vid hantering av produkten samt vid spridning ska
skyddshandskar och skyddskläder användas.
Användningstidpunkt
Använd Sluxx HP helst direkt efter sådd eller plantering.

Rekommendationer:
Max dos vid varje behandlig
I odlinger på friland: 7 kg/ha
I odlinger i växthus och tunnel: 700 mg/m2
En behandling med 7 kg/ha ger ett högt antal av betespunkter
omkring 60 betespunkter/m2.
Upprepa behandlingen
Om sniglarna tenderar att öka i antal och om vädret är
gynnsamt för dem, måste man upprepa behandlingen, dock
max. 4 gånger.
Kontroll av effekten
Eftersom snigeln drar sig tillbaka för att dö i sitt gömställe,
t.ex. marksprickor, hittar man knappt några döda sniglar alls på
den behandlade ytan.
Karenstid
Ingen.
Åtgärder vid första hjälpen
Inandning: I fall av inandning uppsök frisk luft. I händelse
av kvarstående symtom kontakta käkare. Hudkontakt:
Tvätta omedelbart med mycket vatten. Stänk i ögonen: spola
omedelbart med vatten.
Lagring
Lagras torrt. Förvara inte nära från livesmiddel och födoämnen.
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Avfallshantering
Förpackning: Tomma förpackningar får ej återanvändas.
Lämna den rengjorda förpackningen till återvinningscentral.
Ansvar
Vi garanterar kvaliteten på våra produkter, så länge som den
har sålts i originalförpackningarna.
För skador p.g.a. felaktig eller ej föreskriven lagring eller
användning ikläder vi oss inget ansvar.
Väder- och markförhållanden, växtsorter, besprutningsteknik, blandningar med andra produkter etc. kan leda till att
produkten inte får full, önskad effekt, eller att skador uppstår
på de behandlade växterna.
Tillverkaren eller återförsäljaren ikläder sig inget ansvar för
sådana följdverkningar.

*Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordningen 1107/2009.

Importör, distributör:
Nordisk Alkali AB
Hanög. 8, SE-211 24
Malmö
Tel 040 680 85 30
Fax 040 93 84 00
info@nordiskalkali.se
www.nordiskalkali.se
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Registreringsinnehavare:
W. Neudorff GmbH KG • An der Mühle 3
• 31860 Emmerthal • Germany
Tillverkare:
Progema GmbH, Blankschmiede 6,
31855 Aerzen, Germany

Batch nr. & Prod.d.: se förpackning

Vikt (netto innehåll):

500 Kg
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