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DELUMBRI
WILD –EN SLAKKENOVERLAST

Toepassing

DELUMBRI is toepasbaar in de land- en tuinbouw bij overmatige overlast van slakken, wildvraat en vogelvraat. Ook
voor gazon, grasmat, sportvelden en golfbaan.

Samenstelling

DELUMBRI bestaat uit een hoog geconcentreerde samenstelling van specifiek werkende kruidenconcentraten op
basis van water. DELUMBRI is van natuurlijke en plantaardige afkomst. Het product is niet giftig, niet persistent en
laat geen reststoffen achter in het milieu. Verkrijgbaar in vloeibare vorm en korrels.

Werking

DELUMBRI heeft een indirecte verdrijvende en verjagende werking op slakken, wild en gevogelte. Het product
ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend.

Toediening

DELUMBRI kan het beste preventief toegediend worden.
Het vloeibare product kan toegediend worden door middel van aangieten, sproeien of spuiten. Het korrel product kan
uitgestrooid en/of door de bodem gemengd worden. Belangrijk zijn droge weersomstandigheden.

Toediening en dosering | vloeibare vorm

Toediening en dosering | korrel vorm

DELUMBRI (L) kan, opgelost in water, toegediend worden door middel
van aangieten, sproeien of spuiten. Spuiten met grove druppels zodat het
middel op de bodem kan komen.

DELUMBRI (K) kan in bestaande situaties breedwerpig
gestrooid worden. Voor een optimale werking zijn vochtige
omstandigheden een vereiste.

Oppervlakte

Lage dosering

Hoge dosering

Oppervlakte in m²

Lage dosering

Hoge dosering

Water

500

10 kg

20 kg

2 liter

50-100 liter

5.000

100 kg

200 kg

250-500 liter

10 liter

250-500 liter

10.000

200 kg

400 kg

500-1.000 liter

20 liter

500-1.000 liter

m2

DELUMBRI

Water

DELUMBRI

1.000

1 liter

50-100 liter

5.000

5 liter

10.000

10 liter
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Amerikaanse verordening NOP (National Organic Program).

