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Verbeterde korrel

HP 
®

• Directe vraatstop 

• Uniforme, watervaste korrel

• Grote hoeveelheid korrels per m2 

• Brede toelating in alle teelten

• Jaarrond inzetbaar, geen wachttijden 

• Werkt tegen alle naaktslakken

• Spaart de natuurlijke  
vijanden van de slak

Sluxx HP is een middel ter bestrijding van naaktslakken op basis van de 
werkzame stof ijzer(III)fosfaat. De korrels zijn attractief voor naaktslakken. 
Onmiddellijk na opname van de korrels stoppen de slakken met vreten, 
wat resulteert in minder schade. De optredende vraatstop gaat niet 
gepaard met een sterke slijmvorming. De slakken trekken zich terug in hun 
schuilplaats en gaan na korte tijd dood. In gewassen waarbij de slakken 
zich continu op het gewas bevinden is een vroegtijdige behandeling nodig 
om een goed resultaat te krijgen. 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift:  
Het middel is uitsluitend toegelaten als slakkenbestrijdingsmiddel voor het 
professionele gebruik door middel van strooien in de volgende toepassingsgebieden 
(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna 
vermelde toepassingsvoorwaarden. 

Toepassingsvoorwaarden:  

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* 
middel per 
toepassing

Maximaal 
aantal  
toepassingen 
per  
12 maanden

Minimum 
interval 
tussen 
toepassingen 
in dagen

Akkerbouwgewassen slakken 1 7 kg/ha 4 7
Fruitgewassen slakken 1 7 kg/ha 4 7
Groenteteelt slakken 1 7 kg/ha 4 7
Kruidenteelt  
(vers of gedroogd)

slakken 1 7 kg/ha 4 7

Sierteeltgewassen slakken 1 7 kg/ha 4 7
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de 
andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor 
de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1 naaktslakken

Gebruiksaanwijzing:  
Een behandeling uitvoeren zodra slakken of slakkenvraat worden waargenomen of 
wordt verwacht. Het middel bij voorkeur uitstrooien in de avonduren met de hand 
of een granulaat- / kunstmeststrooier. De behandeling herhalen als alle korrels zijn 
weggevreten én er nog steeds slakken worden waargenomen (bij herbehandeling een 
minimum interval van 7 dagen aanhouden). Zorg ervoor dat bij het uitbrengen van 
Sluxx HP de slakkenkorrels niet in het gewas terechtkomen. Sluxx HP dient tussen de 
planten gestrooid te worden.

toepassingsvoorwaarden: 
Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden. 
Raadpleeg uw teeltadviseur voor doseringen bij specifieke teelten of onder speciale 
omstandigheden. 

Voorzorgsmaatregelen:  
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. Volg de 
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 
voorkomen. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water 
verontreinigt.

Dosering:  
7 kg/ha of 0,7 gram per m².

Werkzame stof: ijzer(III)fosfaat

Gehalte: 29,7 g/kg (2,97% w/w)

Aard van het preparaat: Lokmiddel in korrelvorm

Toelatingsnummer: 13316 N W3

Toelatingshouder: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal

Producent: Progema GmbH D-31855 Aerzen

Verdeler: ECOstyle BV 

Eerstehulpmaatregelen: Algemene informatie: Geen speciale maatregelen 
noodzakelijk. Bij (aanhoudende) klachten, raadpleeg een arts en toon de verpakking.

Afvalverwijdering: Restanten van dit product kunnen tezamen met het huishoudelijk 
afval afgevoerd worden. De lege verpakking kan gerecycled worden.

Netto inhoud: 25 kg

Sluxx HP is een geregistreerd product.

ECOstyle B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verminderde werking of eventuele schade door onjuiste 
toepassing van dit product. 
IJzer(III)fosfaat is toegestaan, volgens bijlage II van de verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de biologische 
productiemethode, als grondstof voor de biologische of ecologische teeltmethode.

Bewaren: Droog bewaren
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