
SnigelNIX ™

               VARFÖR

               VAR

               HUR

– Mot sniglar och snäckor

– Bruksfärdigt lockmedel 
– Effektiv mot sniglar och snäckor 
– Hög attraktionskraft för sniglar och snäckor
– Få behandlingar
– Långvarig verkan genom hög vattentålighet 
– Godkänd för ekologisk odling

– SnigelNIX är avsett att användas utomhus eller  
   i växthus där sniglar och snäckor förekommer

– Vid första tecken på angrepp, sprid ut SnigelNIX  
   jämnt över jorden

Om SnigelNIX
SnigelNIX är ett effektivt bekämpningsmedel mot sniglar 
och snäckor i ätliga och icke-ätliga grödor i trädgårdar och 
växthus.  SnigelNIX är en naturlig produkt vars pellets består av 
järnfosfat, potatis och jäst. SnigelNIX har en hög och långvarig 
totalverkan då dess pellets är vattentåliga och bryts ner 
långsamt vilket minskar på antalet behandlingar som krävs. 
SnigelNIX är ofarligt för människor, husdjur och fåglar och är 
därmed ett hållbart och naturligt val i trädgården och odlingen. 
 
Används när
Används när sniglarna är aktiva, vanligtvis vår och tidig 
sommar, men även under tidig höst. Om angreppet är 
omfattande kan det bli nödvändigt att upprepa behandlingen. 
Bäst resultat uppnås kvällstid vid fuktigt väderlag, såsom 
efter regn eller efter bevattning, då sniglarna är som mest 
aktiva och på väg fram för att leta mat. Undvik att använda 
SnigelNIX precis före regn eller bevattning för maximal effekt. 
Efter sniglarna förtärt SnigelNIX slutar de att äta och dör. 

Användningsområde
SnigelNIX är avsett att användas utomhus eller i växthus. 
Sprids direkt på jorden, på barmark eller runt ätbara och icke-
ätbara grödor där sniglar och snäckor förekommer. Undvik att 
SnigelNIX fastnar på växtdelar som avses konsumeras såsom 
sallads-blad. Undvik att sprida på hårdgjorda ytor såsom 
stenläggningar och trädäck på grund av risk för missfärgning. 

Gör så här
Sprid ut kornen i ett jämnt lager på jorden eller runt 
plantorna. Lägg inte korn i högar.  Vid kraftig torka 
rekommenderas att underlaget fuktas genom bevattning 
strax innan SnigelNIX sprids ut. Använd cirka 5 gram 
per kvadratmeter. Använd inte mer än 20 gram per 
kvadratmeter och år. Max antal behandlingar: 4 per år . 
 
Försiktighetsåtgärder före användning
Använd växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid 
etiketten och produktinformationen före användning.

Verksamt ämne: Järn(III)fosfat: 0,81 vikt-%
CAS: 10045-86-0
Växtskyddsmedel klass 3 reg.nr: 5852

Bekämpningsmedel mot sniglar och snäckor  
i trädgården och växthus.

               VAD


