Ferramol®
Taimekaitsevahend. Molluskitsiid

Söötmürk nälkjate ja tigude tõrjeks kõigil söödavatel ja mittesöödavatel kultuuridel avamaal ja
kasvuhoones ning mittepõllumajanduslikel aladel.
Toimeaine: raudfosfaat 9,9 g/kg
Preparaadivorm: kasutusvalmis sööt
Reg. number: 0459/18.04.12
Pakendid: 500-5500 g, 600-2700 g, 650-1500 g
Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat alates valmistamise kuupäevast
Loa valdaja:
W. Neudorff GmbH KG ∙ An der Mühle 3 ∙ D-31860 Emmerthal ∙ Saksamaa. www.neudorff.de
Tootja:
W. Neudorff GmbH KG, Otto-Brenner Straße 13-15, 21337 Lüneburg, Saksamaa.
Turustaja:
Ohutuslaused
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
SP1 Mitte saastada vett toote või selle pakendiga (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Hädaabi telefon: 112
Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi
kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.









Nälkjad ja teod eelistavad graanuleid taimedele
Sisaldab looduslikku aktiivainet raudfosfaati
Laguneb rauaks ja fosfaatideks, mis rikastavad pinnast
Ei kahjusta lemmikloomi, linde, siile, vihmausse, mesilasi ega muid kasulikke loomi
Koristuseelne ooteaeg puudub
Enamus nälkjaid ja tigusid tõmbub tagasi oma peidukohtadesse surema
Nälkjad ja teod lõpetavad lima eritamise ja hävivad
Erakordselt vastupidav vihmale tänu innovatiivsele söödatehnoloogiale

Kasutamine
Kasutatakse söötmürgina nälkjate ja tigude tõrjeks kõigil söödavatel ja mittesöödavatel kultuuridel
avamaal ja kasvuhoones ning mittepõllumajanduslikel aladel.
Kulunorm: 12-25 kg/ha (1,2-2,5 g/m2)
Kasutuskordade arv: 1-4 korda hooaja jooksul
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Ferramol jaotatakse ühtlaselt maapinnale, kui on märgata teo- ja nälkjakahjustusi. Parimad
tulemused saavutatakse, kui tõrjet alustatakse esimeste nälkjate ja tigude ilmumisel piirkonda. Mitte
laotada ridade või kuhjadena taimede vahele. Kuivade ilmastikuolude korral niisutada, kuna nälkjad
eelistavad pehmet ja niisket sööta.Graanulid puistatakse maapinnale varasel õhtul, kui nälkjad ja
teod tulevad välja oma peidukohtadest. Graanulid laotada välja õhtul, kui nälkjad ja teod on
aktiivsed. See väldib ka teiste loomade ja lindude poolt nälkjate ja tigude eest graanulite ärasöömist.
Toode puistatakse laiali käsitsi või granuleeritud väetiselaoturiga. Tõrjet korrata kuni aias on nälkjaid
ja tigusid.
Toimimisviis
Ferramol toimib taimi kahjustavatele nälkjatele ja tigudele söödana. Pärast Ferramol’i söömist
lõpetavad nälkjad ja teod söömise, kuna toode tekitab täiskõhutunde. Nälkjad ja teod taanduvad
oma peidukohtadesse, kus nad nälgivad ja surevad. Tootel on patenteeritud koostis ning uudne
toimimisviis, mis muuhulgas tähendab, et tõrjevahendit ei kahjusta vihm ega niisked ilmastikuolud,
mil nälkjad ja teod on eriti aktiivsed. Niisked graanulid meelitavad nälkjaid ja tigusid eriti aktiivselt.
Kuivadel kohtadel tuleks graanuleid aeg-ajalt niisutada, kui ei esine vihma. Graanuleid võib niisutada
mitmeid kordi, ilma et need kahjustuksid.
Esmaabi
Kokkupuutel nahaga: Pesta nahka vee ja seebiga 15 minutit. Kokkupuutel silmadega: Loputada puhta
veega 15 minutit. Sissehingamisel: Pärast sissehingamist minna värske õhu kätte. Neelamisel: Toote
neelamisel pöörduda arsti poole. Õnnetusjuhtumite puhul võtta ühendust mürgistusteabekeskusega.
Hoiustamine
Hoida kuivas kohas. Säilitustemperatuur: 0°C + 25 °C.
Pakendi käitlus
Taara korduvkasutamine on keelatud. Tühi pakend viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
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