
Miljøvern og bærekraftig 
utvikling har lange tradisjoner
hos Neudorff.
Miljøet påvirkes i høy grad av bruk av plantevernmidler. Som
et eksempel kan nevnes den massive biedøden vi opplever.
Reportasjer i pressen og på TV gjør våre kunder bevisste på
hvor viktig det er å ta vare på naturen og naturens 
ressurser. Dette har ført til økt etterspørsel etter ufarlige
plantevernmidler og naturlig gjødsel av fornybare råstoffer. 
I årevis har Neudorff vært en leverandør du kan stole på.
Hos oss er tradisjon og fremtid to sider av samme sak.

Vår hovedkompetanse ligger på stell og vern av planter. 
Vi utvikler produkter som både er effektive og mest mulig
miljøvennlige:

● Vi foretrekker å bruke naturlige virkestoffer som natur-
pyretrum, rapsolje og naturlige fettsyrer i plantevernmid-
lene våre. Dette gjør vi for å unngå å sette bienes liv og
leven i fare. 

● Gjødslet vårt er organisk og fremstilt av fornybare 
råstoffer. På den måten får naturen råstoffene sine 
tilbake, samtidig som vi fremmer økologisk likevekt.

Hans-Martin Lohmann, innehaver 
og administrerende direktør i W. Neudorff GmbH KG
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Miljøvern og bærekraftig 
utvikling
Vi setter miljøvern og vern av ressurser i høysetet i alle 
fasene av produktfremstillingen:

Neudorff bruker fornybar og sikker energi fra egen vann-
kraftbasert strømforsyning. Vi varmer opp drivhusene i 
forsøksgartneriet med biogass og forsyner overrislingsan-
legget med regnvann. Miljøvern og bærekraftig utvikling 
er våre hjertesaker, uansett om arenaen er egen hage eller
en tropisk regnskog under fjernere himmelstrøk. 

I mer enn ti år har Neudorff samarbeidet med Tropica Verde
om å beskytte og bevare regnskogen i Costa Rica.

Hjelp oss med å ta vare på miljøet. Med produktene
fra sortimentet til Neudorff tar du et skritt i riktig
retning!

Forvaltning 
med 
vannkraftverk

Forsøksgartneri

Ferramol® Mot Snegler
● 9,9 g/kg jern(III)fosfat.
● mot nakensnegler på alle typer grønnsaks-, frukt- 

og prydplanter
● Jernforbindelse som virkestoff, slik den forekommer i naturen
● ufarlig for husdyr
● skånsom mot pinnsvin, meitemark, bier og andre nyttedyr 

og -insekter
● sneglene avgir ikke slim. En spesiell virkningsmekanisme gjør 

at de døde sneglene ikke er synlige
● tåler ekstremt mye regn på grunn av innovativ åteteknologi
Anvendelse:
● påfør 5 g/m² godt utover flaten
Ventetid: ingen

Produkt Varenr. EAN

7 042150 000366

4 005240 006726

4 005240 165256

Ferramol 
Mot Snegler 3586
12 x 500 g (84 x 500 g)
Ferramol 
Mot Snegler 3589
14 x 1 kg (96 x 1kg)
Ferramol 
Mot Snegler 3585
5 x 2,5 kg (45 x 2,5 kg)

Snegler
For hageeiere og profesjonelle dyrkere har de 
siste års økning i antall og utbredelse av Iberiaskog
sneglen, vært til stor plage og har økonomisk 
betydning.

Bekjempelse av snegl kan effektivt og enkelt skje 
ved bruk av Ferramol® Mot Snegler . Produktet 
er et granulat som sneglene spiser. Dette påvirker
deres fordøyelse slik at sneglene ikke lenger merker
sult. Dette igjen resulterer i at de graver seg ned, 
og deretter dør. Ferramol® Mot Snegler har 
jernfosfat som virkestoff. Dette er et stoff som 
allerede finnes i naturen, og er derfor ikke farlig for
miljøet. 

Ikke farlig 
for pinnsvin 

eller husdyr

Slik er Ferramol®

Mot Snegler
Virkestoff
Ferramol Mot Snegler inneholder jernfosfat
som virkestoff. Jernfosfat er også naturlig 
i jorden. Virkestoffet omdannes fullstendig av
mikroorganismene i bakken til jern og fosfat.
Agnformulering
Ferramol Mot Snegler produseres med hjelp
av en ny agnteknologi. Agnkornene svulmer
opp ved kontakt med bakkefuktigheten og blir
dermed spesielt attraktiv for sneglene. Den

spesielle formuleringen forhin-
drer at agnet går i oppløsning. 
Ved forbigående tørkeperi-
oder går kornet tilbake til sin 
utgangssituasjon. Ved ny fuktig-
het svulmer de opp igjen.

Virkemåte
Ferramol Mot Snegler spises 
av sneglene og utløser en 
effektiv spisestopp. Sneglene 
stopper å spise og trekker seg tilbake til 
gjemmestedet sitt hvor de dør etter noen
dager. Man slipper å plukke (døde) snegler.

Regnfasthet
Gjennom den nye 
agnformuleringen er 
Ferramol Mot Snegler 
spesielt regnfast. 
Gjennom dette er 
kornene også formstabile
og attraktive for sneglene,
også ved lengre perioder
med nedbør.
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Luktstoff Mot Hunder
● virkestoff: Pelargonsyre 1,5 g/kg
● naturlig luktstoff basert på rene planteduftstoffer
● Luktstoff Mot Hunder virker på hundenes luktesans, uten at

hundene tar skade av det
● gir virkning i 3 til 4 uker, avhengig av været 
Anvendelse:
● strø området som man ønsker å beskytte med ca. 30 g 

luktsoff pr. m², (ca. 4 strøken spiseskje)
● nok til 50 løpemeter 

Produkt Varenr. EAN

4 005240 165430

Lukstoff 
Mot Hunder 3559
8 x 500 g

Luktstoff Mot Katter
● virkestoff: Pelargonsyre 0,1 g/kg
● naturlig luktstoff basert på rene planteduftstoffer 
● holder uønskede katter på avstand
● dekker over revir-merkene som kattene legger fra seg, 

og kattene oppfatter behandlet område som beskyttet
● gir virkning i 3 til 4 uker, avhengig av været
Anvendelse:
● strø området som man ønsker å beskytte med ca. 4-5 g 

luktsoff pr. m², (ca. 1 strøken spiseskje)
● en punktvis behandling kan foretas på særdeles populære 

steder for katten

Produkt Varenr. EAN

7 042150 000670

4 005240 165447

Luktstoff 
Mot Katter 3579
12 x 200 g
Luktstoff 
Mot Katter 3569
8 x 400 g

Naturlige Luktstoffer

Optimal varepresentasjon ved hjelp av 
attraktiv eksponering!
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Finalsan® Konsentrat Mot Ugress
● 186,7 g/l pelargonsyre
Anvendelse:
● 100 ml konsentrat blandes med 500 ml vann
● det er de grønne delene som sprøytes og som dør. 

Sprøyt derfor ugresset godt
Faresymbol: Xi (irriterende)

Finalsan® Spray Mot Ugress
● 31,02 g/l pelargonsyre
Anvendelse:
● ferdigblandet sprøytemiddel. Det er bare plantedeler som er

sprøytet direkte med ugressmiddelet, som dør. Det er derfor
viktig at du påfører Finalsan på hele bladet på ugresset. 

Følgende produktinformasjon gjelder for begge
produktene:
● total utrydding av ugress – mot ugress og gress
● også virksom mot skvallerkål, mose og alger
● virkningen inntrer allerede i løpet av 

få timer
● virksom også ved lave temperaturer
● virkestoff med naturlig opprinnelse, 

biologisk nedbrytbar, ikke farlig for bier
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager

Produkt Varenr. EAN

4 005240 005125

4 005240 005132

Finalsan Spray
Mot Ugress 3593
12 x 750 ml (48 x 750 ml)

Finalsan Konsentrat
Mot Ugress 3594
10 x 1 ltr.

Finalsan® Mot Grønske og Mose
● 186,7 g/l pelargonsyre
● konsentrat for fjerning av grønt belegg på mur og vegg, 

tre- og steinbelaget områder
● med rask og varig virkning
● virkestoff med naturlig opprinnelse, biologisk nedbrytbar
Anvendelse:
● 50 ml pr. liter vann.
● sprøyt overflaten godt inn. Børst deretter bort eventuelle,

tørre belegg
Faresymbol: Xi (irriterende) Produkt Varenr. EAN

4 005240 165454

Finalsan 
Mot Grønske og Mose 3600
12 x 750 ml

Når middelet
har tørket, kan vi

slippes ut i 
hagen igjen!

Ugress
Finalsan Mot Ugress er et biologisk og miljøvennlig
middel til bekjempelse av ugress. Sprøyt direkte på
ugresset, og innen få timer vil dette gulne og visne.
Virksetoffet i Finalsan® Mot Ugress er pelargon -
syre (fettsyre) som brytes ned i naturen uten å
etterlate stoffer som påvirker miljøet. Middelet er
også meget godt egnet på mose og alger.

Brukes i helleganger, terrasser, bed etc. Middelet
leveres som klar til bruk og konsentrat.

Finalsan® Mot Mose i plen
● 186,7 g/l Pelargonsyre
● konsentrat for grundig og skånsom bekjempelse av mose 

i gressplenen
● med øyeblikkelig og langtidsvirkning
● ingen iøynefallende svart farging av mosen, ingen rustflekker 

på fotplater
● når middelet er tørt, kan en tråkke på plenen igjen med 

en gang
● virkestoff av naturlig opprinnelse, biologisk nedbrytbar
● ikke farlig for bier
● tillatt brukt i områder rundt hus og hagekolonier 
Anvendelse:
● 100 ml konsentrat blandes i 6 liter vann
● påfør den ferdige blandingen med vannkanne med spreder
● rekker til 60 m²
Faresymbol: Xi (irriterende)

Produkt Varenr. EAN

4 005240 005040

Finalsan 
Mot Mose i plen 1123
10 x 1 ltr.

Vi kan tråkke på 
plenen igjen straks 

etter at midlet 
er tørket inn
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Spray Mot Skadeinsekter
● 0,05 g/l pyretrin, tilsvarer 0,2 g/l natur-pyretrum, 

8,25 g/l rapsolje
● ferdigblandet sprøytemiddel med bredt virkningsområde for

bekjempelse av bladlus, spinnmidd, hvitfly, trips, skjoldlus, ulllus,
sikader og sitkagranlus. Kan brukes på prydplanter i beboel-
sesrom, på kontorer, på balkonger, i veksthus og på friland.
Kan også brukes på grønnsaker og frukt på friland

● bekjemper både voksne insekter og larvene og eggene deres.
● kombinerer god kompatibilitet med planter og vakker glansef-

fekt for bladene
● produktet er ikke farlig for bier
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager
● med trykkluft – uten drivgass
● med mikrofin sprøytetåke for optimal fukting

Anvendelse:
● sprøyte inn plantene til de er dryppvåte. Også plantenes

underside skal behandles.
Ventetid: kjernefrukt og knutekål: 3 dager

Spray Mot Skadeinsekter
● 0,05 g/l pyretrin, tilsvarer 0,2 g/l natur-pyretrum, 

8,25 g/l rapsolje
● sprøytemiddel med bredt virkningsområde mot sugende og

bitende insekter på prydplanter i beboelsesrom, på kontorer,
på balkonger, i drivhus og i friland. Kan også brukes på
grønnsaker og frukt på friland

● sikker bekjempelse av: bladlus, spinnmidd (rød edderkopp),
hvitfly, trips, skjoldlus og ullus, sitkagranlus, sikader, larver, bille-
og bladvepslarver

● kombinasjonen av natur-pyretrum og rapsolje sikrer at både
de voksne insektene og eggene deres bekjempes

● produktet er ikke farlig for bier
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager

Anvendelse:
● sprøyte inn plantene til de er dryppvåte. Også undersiden av

bladene skal behandles.
Ventetid: fruktkulturer og knutekål: 3 dager

Produkt Varenr. EAN

4 005240 165195

Spray 
Mot Skadeinsekter 3595
12 x 750 ml

Produkt Varenr. EAN

4 005240 004647

Spray 
Mot Skadeinsekter 3591
12 x 400 ml

Konsentrat Mot Skadeinsekter
● 4,59 g/l pyretrin, tilsvarer 18,36 g/l natur-pyretrum, 

825 g/l rapsolje
● sprøytemiddel med bredt virkningsområde mot sugende og

bitende insekter på prydplanter i beboelsesrom, på kontorer,
på balkonger, i drivhus og i friland. Kan også brukes på
grønnsaker og frukt på friland

● sikker bekjempelse av: bladlus, spinnmidd (rød edderkopp),
hvitfly, trips, skjoldlus og ullus, sitkagranlus, sikader, larver, 
bille- og bladvepslarver

● kombinasjonen av natur-pyretrum og rapsolje sikrer at både
de voksne insektene og eggene deres bekjempes

● produktet er ikke farlig for bier
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager

Anvendelse:
● 10 ml pr. 1 liter vann
● mot bladlus, trips og spinnmidd: 2 behandlinger med 7 dagers

mellomrom
● mot skjoldlus, ull lus, sitkargranlus og hvitfly: 3 behandlinger

med 3 dagers mellomrom
Faresymbol: N (miljøskadelig)
Ventetid: fruktkulturer og knutekål: 3 dager

Produkt Varenr. EAN

4 005240 004555

4 005240 165218

Konsentrat 
Mot Skadeinsekter 3564
12 x 250 ml
Konsentrat 
Mot Skadeinsekter 3590
12 x 500 ml

Skadedyr
Skadedyr har den evnen at de ødelegger planter,
blomster og vekster. Neudorff har laget en serie
produkter som gjennom naturlige virkestoffer er
effektive mot skadedyrene og skånsom mot natu-
ren. Velg middel ut fra hvilke skadedyr som skal
bekjempes, og pass på at du følger anvisning på 
etiketten. 
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Spruzit® Spray Mot Bladlus
● 0,1 g/kg pyretrin, tilsvarer 0,36 g/l natur-pyretrum. Inneholder

ikke syntetisk pyretroid
● sprøytemiddel mot bladlus, trips og andre sugende insekter

(bortsett fra ullaktige løv- og nåltrelus samt galledannende 
nåltrelus) på prydbusker i friland, i drivhus og i beboelsesrom

● bivirkninger mot bitende insekter som larver, bille- og 
bladvepslarver

● fylt med naturlig drivgass, bruk av vegetabilsk virkestoff
● produktet er ikke farlig for bier
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager
Faresymbol: F+ (lettantennelig)
Ventetid: ingen

Produkt Varenr. EAN

4 005240 003534

Spruzit
Spray Mot Bladlus 3562
12 x 500 ml

Skadedyr

Natur pyrethrum
som virkestoff
Kombinasjonen av Natur-Pyretrum og rapsol-
je, sørger for en utmerket breddevirkning mot
mange ulike skadelige insekter og har samtidig
meget gode miljøegenskaper.
Virkestoffet Pyretrum stammer fra blomsten
til en krysantemumtype (Chrysanthemum
cinerariaefolium), som hovedsakelig stammer
fra dyrkeområder som ligger i det kenyanske
høylandet. Neudorff har hatt Natur-Pyretrum 
i sitt assortiment siden i midten av 30-årene. 

Natur-Pyretrum blir tatt opp av insektene
ved kontakt med sanseorganene og
pusteåpningene. Dette fører til at
insektene dør raskt. Natur- Pyretrum
er ufarlig for mennesker eller dyr.
Rapsolje har i lange tider blitt brukt
som del av matvarer og i energiut -
vinning. Som tilsetning til Konsentrat
og Spray Mot Skadeinsekter, er rapsolje
usedvanlig virk som. Oljen legger seg
over skadedyrene som en tynn film. 
Da denne oljefilmen neppe er
gjennomtrengelig for luft og fuk tig

het, kveles skadedyrene under den. Derfor har
rapsolje et spesielt bredt anvendelsesom-

råde. I tillegg virker den mot voksne
dyr, så vel som mot skadedyrenes
egg og larver. Derigjennom har
Spruzit en særdeles vedvarende
effekt. 
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Loxiran Pulver Mot Maur
● virkestoff: 1,74 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-

ekstrakt).
● virkningen skyldes natur-pyretrum fra krysantemumblomsten
● strø- og vannemiddel for sikker og effektiv bekjempelse av

maur på veier, gårdsplasser, terrasser og naturlandskap
● dette produktet er farlig for bier
Anvendelse:
● strøing: 10-20 g/m² på maurveier og i maurtuer
● vanning: Løs opp 20 g vannemiddel i 0,5 liter vamm pr. tue

eller mellom hellene
Faresymbol: N (miljøskadelig)

Loxiran Spray Mot Maur
Loxiran Effekt Mot Maur
● virkestoff: 2,5 g/l pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-

ekstrakt)
● tilgjengelig som sprayboks og pumpespray
● virkningen skyldes kombinasjonen av planteoljer med 

natur-pyretrum fra krysantemumblomsten
● produktet inneholder ikke pyretroid eller andre syntetiske 

virkestoffer
Anvendelse:
● sprøytes grundig der mauren ferdes (inne)
● smutthull og innganger bør sprøytes ekstra godt
Faresymbol: N (miljøskadelig)

Loxiran Feller Mot Maur  –
Den etterfyllbare maurfellen
● siden lokket er gjennomsiktig, er det enkelt å kontrollere 

opptaket av virkestoffet
● maurfellen er enkel å etterfylle, slik at du kan bruke den 

gjennom hele sesongen
Anvendelse:
● plassér Feller Mot Maur i nærheten av maurreir eller 

direkte der hvor maurene ferdes. Du trenger minst to bokser
Feller Mot Maur for bekjempelse av større maurreir

Loxiran Lokkebox Mot Maur
Anvendelse:
● plassér boksen med åten i nærheten av maurreir eller direkte

der hvor maurene ferdes

Følgende produktinformasjon gjelder for begge
produktene:
● virkestoff: 0,15 g/kg spinosad
● maurlokkeboks med naturlig virkestoff for bruk på terrasser,

balkonger, veier og i beboelsesrom
● mauren tar åten med seg til reiret
● produktet inneholder ikke syntetiske virkestoffer
● når arbeiderne, larvene og dronningen fôres med agnet, 

utryddes hele maurtuen 

Produkt Varenr. EAN

4 005240 006894

Loxiran
Puver Mot Maur 3576
20 x 500 g

Produkt Varenr. EAN

4 005240 006818

4 005240 007051

Loxiran Feller 
Mot Maur 3577
20 x 2 Stk.
Loxiran Lokkebox
Mot Maur 3578
20 x 1 Stk.

Maur
Prøv å finne maurens ganger og stier, og deretter
starte bekjempelsen. Målet er å få tatt dronningen,
og dette kan skje ved at arbeidermaurene mater
dronningen (med giften!)

Start bekjempelsen av maur i, eller i nærheten av
boligen, så snart maurene er synlige. 

Til bekjempelse ute benyttes; Loxiran Effekt Mot
Maur, Loxiran Feller Mot Maur eller Loxiran
Pulver Mot Maur. Pulveret kan strø eller vannes
ut.

Til bekjempelse inne kan Loxiran Spray Mot
Maur (med praktisk forlengelsesdyse), eller
Loxiran Lokkebox Mot Maur benyttes.

Produkt Varenr. EAN

4 005240 006986

4 005240 165126

Loxiran Spray 
Mot Maur 3567
12 x 400 ml
Loxiran Effekt
Mot Maur 3566
12 x 750 ml 
(60 x 750 ml)
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Permanent 
Skum Mot Veps & Uttøy
● virkestoff: 4,2 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-

ekstrakt)
● ny type skumtransformasjon for sikker bekjempelse av 

vepsebol
● skummet egner seg også for bekjempelse av skadedyr i vans-

kelig tilgjengelige hulrom, bak kledninger, i persiennekasser osv
● skummet holder seg stabilt i flere timer. Når skummet løser

seg opp, dannes det et vokslag. Virkestoffet i vokslaget er aktivt
i lang tid

Anvendelse:
● mot veps: Sprøyte godt med skum inn i inngangshullet til vep-

sebolet eller inngangene til hulrommene. Skummet forhindrer
at vepsene flyr ut av bolet og angriper brukeren. Ikke fjern
bolet umiddelbart etter at det er behandlet. Dette for å kunne
håndtere veps som kommer til i ettertid

● mot krypende skadedyr: For bekjempelse av krypende skade-
dyr, f.eks. kakerlakker og munkelus, sprøytes skjulestedene
godt inn med skum

Faresymbol: F+ (lettantennelig) og N (miljøskadelig)

Spray Mot Fluer
● virkestoff: 4 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-

ekstrakt)
● sprøytemiddel mot fluer og andre flygende insekter som mygg

og veps

Permanent®

Spray Mot Insekter
● virkestoff: 4 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-

ekstrakt)
● sprøytemiddel mot kakerlakker, sølvkre, maur, lopper, munke-

lus, hussiriss, møll og andre skadedyr i husholdningen
Følgende produktinformasjon gjelder for begge
produktene:
● med overbevisende umiddelbar virkning
● meget god, varig virkning i inntil seks uker

Anvendelse:
● rengjør overflaten som skal behandles, grundig for støv før du

påfører produktet. Dette for å unngå at virkestoffet transpor-
teres med husstøvet

● sprøyt grundig stedene hvor insektene foretrekker å være 
Faresymbol: F+ (lettantennelig) og N (miljøskadelig)

Permetrin Ekstra
● virkestoff: 9 g/kg permetrin, 4 g/kg pyretrin (chrysanthemum

cinerariaefolium-ekstrakt)
● insektmiddel for bekjempelse av bl.a. veps, fluer, maur, husbukk

og stripet borebille
● middel dreper insektene raskt
● i tillegg til giftvirkningen har Permetrin Ekstra også 

repellerende virkning
Anvendelse:
● veps, fluer etc.: Sprøyt med en lett dusj der insektene samler

eller skjuler seg, f.ecks. i vinduskarmer eller sprekker langs
gulv eller tak

● maur: Prøv først å lokalisere formeringsstedet og sprøyt
direkte i det. De vanligste steder er i bjelker, under heller og i
jord. Ved sprøting på steder der det er vanskelig å komme til
brukes forlengelsesdysen

● stripet borebille, husbukk: Treverk som er angrepet sprøytes
først en gang. La væsken tørke inn i veden og sprøyt en gang
til

Faresymbol: N (miljøskadelig) og F+ (ekstremtbrannfarlig)

Produkt Varenr. EAN

4 005240 003879

Permetrin Ekstra
3580

20 x 500 ml

Produkt Varenr. EAN

4 005240 006665

Permanent Skum Mot
Veps & Uttøy 3583
12 x 300 ml

Produkt Varenr. EAN

7 042150 000250

Spray Mot Fluer
3555

12 x 500 ml

4 005240 003930

Permanent
Spray Mot Insekter 3581
12 x 500 ml

Veps og Fluer
For mange er fluer og veps sjenerende og ubehage-
lige insekter. Fluer formerer seg raskt, og gjennom
sin leting etter mat kan bakterier raskt spres til
mennesker. Det er derfor viktig at man er nøye
med å holde fluer borte fra mat for mennesker. 

Veps kan forårsake alvorlige problemer om den
stikker et dyr eller menneske. Prøv og forhold deg
rolig, og hold mat/drikke som tiltrekker veps borte
fra mennesker. 

Til bekjempelse av veps og fluer, samt andre (skade) -
insekter brukes Spray Mot Fluer, Permanent
Skum Mot Veps & Utøy, Spray Mot Insekter
og Permetrin Ekstra.
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Effekt Mus- og Rottegift Pellets
Effekt Mus- og Rottegift Drops
● 0,05 g/kg brodifacoum.
● spesialgift som tiltrekker rotter og mus
● svært attraktivt åte med aroma som tiltrekker mus og rotter
● sikker virkning – også på rotter som er resistente
● sikker behandling – svært værbestandig
Anvendelse Pellets:
● mot rotter: 50-100 g Pellets gift pr. sted
● mot mus: 20-50 g Pellets gift pr. sted
Anvendelse Drops:
● mot rotter: 20-40 Drops gift pr. sted
● mot mus: 8-20 Drops gift pr. sted

Effekt Åtestasjon for Rotte
Effekt Åtestasjon for Mus
● åtestasjon som kan låses, for forskriftsmessig utsetting av 

åtegift
● det er forbudt å legge ut åtegift uten åtestasjon. Rotte-/

Musgift legges i egnede låsbare åtestasjoner slik at giften ikke
blir tilgjengelig for mennesker, husdyr eller fugler

● hvis man bruker disse åteboksene, unngår man at åtegiften
forsvinner utilsiktet fra åtestedet

Anvendelse:
● strø ut åtegiften i kamrene og lås lokket. Ta ut nøkkelen.
● for bekjempelse av rotter: Plasser 2-4 rottegiftstasjoner 

pr. 100 m2

● for bekjempelse av mus: Plasser musegiftboksene med en
avstand på to meter. Inn- og utgangshullene skal være 
parallelle i forhold til veggen

Produkt Varenr. EAN

4 005240 006177

4 005240 006160

Effekt Åtestasjon Rotte
6177

6 x 1 Stk.
Effekt Åtestasjon Mus

6160
12 x 1 Stk.

Effekt RotteFelle
● rottefelle av plast og metall som holder rotten fast!
● fellen er meget brukervennlig
● spenn fellen på en enkel måte ved å trykke ned den doble

bøylen
Anvendelse:
● ha åte i fellen, spenn den og plasser den der rottene opphol-

der seg. Det anbefales at du plasserer den langs en vegg

Effekt MuseFelle
● pålitelig musefelle av plast og stål
● fellen er meget brukervennlig. Den fanger mus, men ingen 

fingre
● spenn fellen på en enkel måte ved å trykke ned den doble

bøylen
Anvendelse:
● bruk ost, kjøtt/flesk eller lignende åte i fellen

Følgende produktinformasjon gjelder for begge
produktene:
● de døde dyrene kan fjernes uten at du trenger å berøre dyret

eller slagbøylen. Dyret fjernes enkelt ved å trykke ned spenn-
bøylen

● siden fellens komponenter består av plast og stål, er det raskt
og enkelt å vaske bort gammel lukt. På den måten kan du
bruke fellen om og om igjen

Produkt Varenr. EAN

4 005240 006979

4 005240 006900

Effekt Rotte Felle 
6979

6 x 1 Stk.
Effekt Muse Felle 

6900
12 x 1 Stk.

Produkt Varenr. EAN

4 005240 165362

4 005240 165379

Effekt Mus- og Rottegift,
Pellets 5362
12 x 500 g
Effekt Mus- og Rottegift,
Drops 5379
12 x 500 g
Effekt Mus- og Rottegift,
Display 5370
2 x 20 x 500 g

Mus og Rotte
Mus og rotter trekker normalt i hus fra august og
frem til november/desember måned. Det er derfor
viktig å starte bekjempelsen så tidlig som mulig.

Mus og rotter er nysgjerrige dyr. De vil ferdes
overalt der de kommer til, og en mus trenger for
eksempel bare en åpning på ca 7-8 millimeter for 
å komme seg fra et sted til et annet.

Det er viktig at den giften skadedyrene får i seg
fungerer slik at dyrene ikke dør inne. Med våre
produkter vil skadedyrene etter inntak av gift, søke
mot vann, og dør deretter utenfor hus etter hytte. 

For sikker bekjempelse inne og ute, vil du her finne
produkter som ivaretar dine behov (og verdier), og
sørger for en effektiv bekjempelse.

4 005240 165386
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BioTrissol® orkidégjødsel
● flytende, organisk NPK-gjødsel (3-1,5-5) med svovel for

orkidéer
● produktet har lavt saltinnhold for sunn vekst og vakre 

blomster
● inneholder også mange sporelementer, vitaminer og vekst-

fremmende stoffer
● består av vegetabilske råstoffer (100 % sukkerroevinasse)
● bruken er ufarlig for dyr og mennesker
● kan også brukes i seramiskulturer. Ikke egnet for 

hydrokulturer Produkt Varenr. EAN

4 005240 002902

7 042150 000502

BioTrissol Flytende 
organisk orkidégjødsel 3290
20 x 250 ml
BioTrissol Flytende 
organisk orkidégjødsel 3292
12 x 500 ml

Azet® Gjødsel Drops 
for Blomstrede Planter 
● organisk NPK-gjødsel (6-4-5) med svovel for prydplanter

Azet® Gjødsel Drops 
for Grønne Planter
● organisk NPK-gjødsel (8-3-5) med svovel for prydplanter
Følgende produktinformasjon gjelder for begge
produktene:
● består av naturlige råstoffer
● organiske gjødseldepoter i praktisk dråpeform
● enkel håndtering
● med naturlig langtidsvirkning (minst 100 dager)
● med MyccoVital® (mykorrhiza) for kraftig og sunn 

plantevekst
● med mikroorganismer som lever i jorda

Anvendelse:
● 1-4 drops pr. plante, avhengig av pottestørrelsen 

BioTrissol® blomstergjødsel
● flytende, organisk NPK-gjødsel (2-1-4,2) 
● innholder også svovel for prydplanter
● produktet forsyner også mikroorganismer i jordbunnen med

næringsstoffer, slik at jorden blir fruktbar på en naturlig måte
● de består av vegetabilske råstoffer (100 % sukkerroevinasse)
● bruken er ufarlig for dyr og mennesker
● kan også brukes i seramiskulturer. Ikke egnet for 

hydrokulturer
● for alle prydplanter i hus og hage Produkt Varenr. EAN

7 042150 000113

BioTrissol Organisk 
flytende gjødsel 3510
12 x 500 ml 
(144 x 500 ml)

7 042150 000069

BioTrissol Organisk 
flytende gjødsel 3511
10 x 1 Ltr.  (90 x 1 Ltr.)

Produkt Varenr. EAN

4 005240 002797

4 005240 002780

Gjødsel Drops
for Blomstrede Planter 3502
14 x 40 Stk.
Gjødsel Drops
for Grønne Planter 3501
14 x 40 Stk.

Gjødsel
Gjødsel fra Neudorff er organisk NPK-gjødsel av
vegetabilske råstoffer. Vitaminene, enzymene og de
vekstfremmende stoffene som gjødslen inneholder,
er nøyaktig tilpasset de aktuelle plantene.

Gjødsel fra Neudorff er ufarlig for dyr og 
mennesker.
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Plantepleie

Bladglans Spray
● denne sprayen gir varig og silkematt glans til prydplanter med

harde blader 
● små støvansamlinger og kalkflekker forsvinner ved bruk
● den er meget enkel å bruke
● etterpolering er ikke nødvendig
Anvendelse:
● blader med svært mye støv bør rengjøres først
● sprøyt på, og la sprayen tørke
Faresymbol: F+ (lettantennelig)

Kalktest 
● jordtestersett for enkel og nøyaktig måling av kalkbehovet

(pH-verdi) i dyrket mark
● testen er basert på en fargereaksjon
● testen kan utføres av hvem som helst i løpet av få minutter
● ved hjelp av enkle tabeller kan den nødvendige kalkmengden

enkelt fastsettes
● hvis man ønsker å forbedre jordsmonnet, utføres denne 

testen tidlig i forbedringsprosessen. Kalken nøytraliserer syrer
i jorden og legger på den måten grunnlaget for et rikt og
variert jordliv

Malusan Trepleie
● lateksforbindelse, leirmineraler, vann
● beskyttelsesbark for leging av sår på alle frukt- og prydbusker
● forebygger inntrenging av sykdomsvekkere
● forhindrer pålitelig uttørking av såret, slik at det gror raskere
● produktet er enkelt å smøre på og svært drøyt i bruk
● drypper ikke. Behandlingstemperatur er -2 til 30 °C
● produktet danner et fullstendig og elastisk belegg med høy

klebestyrke på såret
● leveres i praktisk penselflaske (250 ml) med festekrok, slik at

arbeidet i treet går enklere
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager

Anvendelse:
● rengjør såret grundig. Fjern løse deler av barken.
● kreftsår bør fjernes helt ned til det friske treet
● smør på et tykt lag trepleie i såret og ca.1cm ut over

barkkanten
Oppbevaring: frostfritt

Produkt Varenr. EAN

4 005240 004197

Blandglans Spray
4340

12 x 200 ml

Fluepapir for Stueplanter
Fluepapir for Veksthus
● middel mot fluer og insekter både i stue- og potteplanter,

samt i veksthus
● insektene blir tiltrukket av den spesielle gule fargen og holdes

fast av limet på papiret
● uten kjemiske virkestoffer
Anvendelse:
● stue- og potteplanter: Sett fluepapiret mellom pottekanten og

jorden. Rist plantene av og til ved angrep av hvitfly
● veksthus: henges opp helst rett etter utplanting. Ved spesielt

høytvoksende planter er det en fordel å koble sammen to ark
fluepapir. Rist plantene av og til ved angrep av hvitfly

Produkt Varenr. EAN

7 042150 000106

4 005240 003220

Fluepapir
for stueplanter 3550
20 x 10 kort
Fluepapir
for veksthus 3551
20 x 7 kort

Produkt Varenr. EAN

4 005240 001257

Kalktest
3560

12 x 1 sett

Produkt Varenr. EAN

4 005240 008348

Malusan Trepleie
3624

12 x 250 ml


