
DERREX®

De 4X4 slakkenkorrel!

CERTISEUROPE.BEGEBRUIK GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN VEILIG.
LEES VOOR GEBRUIK EERST HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.

TECHNISCHE FICHE

TECHNISCHE GEGEVENS

• Samenstelling: 3% ijzerfosfaat

• Dosis: 7 kg/ha, max. 4 toepassingen per 12 maand

• Ter bestrijding van: naaktslakken

• Veiligheidstermijn: geen

• MRL: geen

• Teelt: alle conventionele en biologische teelten

VERPAKKING:    10 kg

FORMULERING:    RB lokmiddel in korrelvorm

SYMBOLEN:    geen

BUFFERZONE:    wettelijk minimum

TOELATINGSNUMMER:  9904P/B

Certis Europe BV
Tervurenlaan 270
1150 Brussel
België

www.certiseurope.be
tel. +32 (0) 2 331 31 94

Neem bij vragen contact op met onze technische adviseurs:

Bert Callebaut 
+32 (0)473 30 06 19

Johan Maelfeyt
+32 (0)471 20 00 65

4 SEIZOENEN
4 TOEPASSINGEN



De formuleringswijze van Derrex garandeert een
superieure kwaliteitskorrel met unieke eigenschappen:

• robuuste korrel (hybride procedure)

• stofvrije korrel

• uniform

• goede weerstand tegen neerslag (vocht)

• ijzerfosfaat breekt af tot ijzer en fosfaat. 

Twee componenten die van nature voorkomen 

in de bodem

Certis BE, postbus 270 Tervurenlaan, 1150 Brussel, Tel. 02/331.31.94
Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking. 
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

FORMULERING

UNIEKE WERKING

ECOLOGISCH PROFIEL

Na de opname van Derrex 
in het darmkanaal, komt 
het ijzer vrij en wordt het 
geaccumuleerd tot het 
de letale dosis bereikt.

Derrex heeft een unieke werking:

• werking na opname en niet via contact

• accumulatie van ijzer in het spijsverteringsstelsel

• na opname g onmiddellijk stop effect van de vraat

• na het bereiken van de letale dosis g slak graaft zich in en sterft

• geen mucusvorming na opname g geen vervuiling van het gewas

• ijzerfosfaat is weinig oplosbaar en loogt niet uit g langdurig effect

• goede werking bij normale en lage temperatuur

• Dosis: 7 kg/ha, max 4 toepassingen per 12 maand.

• gevoelige teelten: granen, graszaad g toepassen bij vaststelling slakkenschade

• zeer gevoelige teelten zoals spruitkool g preventief en regelmatig herhalen

• koolzaad op risico veld g onmiddellijk bij de zaai en goed opvolgen

• herhalen wanneer er geen korrels meer zichtbaar zijn en er terug vraat wordt vastgesteld

• uniforme korrel zorgt voor een homogene verdeling over het veld

• gebruik een slakkenkorrelstrooier g optimale verdeling

• respecteer de maximale strooibreedte om het aantal werkgangen te bepalen

Derrex is enkel effectief tegen slakken. Voor alle andere organismen is Derrex uiterst selectief.

RESPECT VOOR NATUURLIJKE VIJANDEN
• natuurlijke vijanden zoals loopkevers, 

kortschildkevers ondervinden geen hinder
• geïntegreerde aanpak van Derrex en de 

predatie van de loopkevers zorgt voor 
een efficiënte bestrijding.

RESPECT VOOR REGENWORMEN
• behoud en verbetering van de bodem- 

structuur
• omzetting van organische stof tot humus

RESPECT VOOR HUISDIEREN
• Derrex is niet toxisch voor zoogdieren
• respecteer de nodige voorzorgs- 

maatregelen
• bewaar Derrex steeds in het fyto-lokaal

RESPECT VOOR DE FAUNA
• geen negatieve invloed voor fazanten, 

patrijzen en andere vogels
• geen kans op opname van dode slakken 

daar de slakken ondergronds sterven

TOEPASSINGEN


