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FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

Isco pronto a usar (RB) contendo 29,7 g/kg ou 2,97% (p/p) de fosfato férrico hidratado.  

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO 

SLUXX® HP é um moluscicida que atua por ingestão ao nível das células produtoras de muco provocando o cessar da 
alimentação. Devido ao fato da sua eficácia não depender da desidratação das lesmas e caracóis, a sua actividade não 
diminui com tempo húmido ou chuvoso, quando a praga é particularmente activa. A cessação da alimentação não é 
acompanhada por uma significativa secreção de muco, pelo que não ficam vestígios desagradáveis de muco ao redor ou 
sobre as plantas. Evita-se também a desagradável remoção de lesmas mortas, devido à sua deslocação para locais isolados 
para morrer.  

A substância activa fosfato férrico fica presente no ambiente, e tanto o ferro como o fosfato são nutrientes necessários 

ao crescimento das plantas. 

PRINCIPAIS VANTAGENS/CARACTERÍSTICAS: 

 Formulação inovadora e melhorada em pellets de grande qualidade, obtida a partir de trigo duro, à qual se adiciona 

o fosfato férrico e um poderoso atractivo para lesmas e caracóis.  

 Excelente eficácia, com elevada durabilidade, mesmo em condições de humidade excessiva. Diminuição do 

desenvolvimento de fungos (agente anti-molding). 

 Recomendado para uma grande diversidade de culturas. 

 Ausência de zona de protecção relativamente às áreas ou zonas circunvizinhas e a águas de superfície. 

 Baixa dose de aplicação por hectare. 

 A substância activa está aprovada para utilização em Modo de Produção Biológico e decompõe-se em nutrientes 

utilizados pelas culturas.  

 Ausência de resíduos tóxicos nas culturas tratadas. 

 Ausência de toxicidade para o Homem, animais e ambiente.  

FINALIDADES 

SLUXX® é um moluscicida com uma formulação única e patenteada de elevada qualidade, podendo ser utilizado no 

controlo de lesmas e caracóis em diversas culturas comestíveis e não comestíveis, apresentando óptimos resultados em 

termos de eficácia.  

 

 

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

INIMIGO Lesmas1 e caracóis2 

DOSE 7 kg/ha 

ÁREA DE APLICAÇÃO Ar livre Ar livre e cultura protegida 

CULTURAS Colza Laranjeira 

 Trigo Macieira 

 Aveia Pereira 

 Cevada Pessegueiro, incluindo nectarinas 

 Centeio Oliveira 

 Triticale Cenoura 

 Arroz Batateira 

 Milho Cebola 

 Lúpulo Tomateiro 

 Videira Alface 

  Feijoeiro 

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
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  Bolbos, rizomas e tubérculos 

  Plantas ornamentais para produção de Folha, 
Flor e/ou Fruto (de corte ou em vaso). 

1 
Arion spp.; Deroceras spp.; Milax spp.  

2 
Helix aspersa 

Efectuar as aplicações de SLUXX® HP no início da infestação ou quando se observarem os primeiros sinais de danos. A 

aplicação deve ser realizada ao entardecer, quando as lesmas e os caracóis abandonam os seus esconderijos para se 

alimentarem. Distribuir o produto em redor das plantas a proteger, ter cuidado para não colocar os iscos no interior das 

folhas da planta. Repetir a aplicação quando os iscos tiverem sido consumidos, efectuando no máximo 4 aplicações por 

ciclo cultural. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha fosfato 
férrico mais de 4 vezes por ciclo cultural.  

 Recomendamos que não se misture o SLUXX® HP com adubos, dado que isso pode levar a uma distribuição pouco 
uniforme, devido à diferença de tamanho entre os grânulos e as sementes. 
 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  

Ficha de Segurança fornecida a pedido.  

 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. 

 Não comer, beber ou fumar durante a utilização.  

 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.  

 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.  

 O aplicador deverá usar luvas de protecção e vestuário de protecção durante o carregamento e aplicação do 
produto. 

 Após o tratamento, lavar bem o material de protecção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. 

 Manter o recipiente bem fechado.  

 Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.  

 Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250. 

 ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL. 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

Não aplicável. 

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO 

Isento de classificação. 

AUTORIZAÇÃO DE VENDA 

Autorização de Venda n.º 0518, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária) 

EMBALAGENS 

100g,  1kg,  5kg,  20kg. 

MODOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 O SLUXX® HP pode ser usado em Modo de Produção Biológico (MPB), em conformidade com o Anexo II 

do Regulamento (CE) nº 889/2008, de 05 de Setembro, que estabelece as normas de execução do 

Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos 

biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
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DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA/IMPORTADOR: 

 
W. Neudorff GmbH KG 

An der Mühle, 3 
D-31860 – Emmerthal 
ALEMANHA 

DISTRIBUÍDO POR: 

 

 

GENYEN – Grow and Protect, S.A. 
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda 
1349-017 Lisboa, PORTUGAL 

 

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito 

pelas condições de aplicação nele expressas. 


