
Nu toegelaten 
in glastuinbouw 

Metarex Inov® zeer 
effectief tegen slakken

Als adviseur, groenteteler of sierteler 
weet u dat slakken voor grote schade aan 
gewassen kunnen zorgen. Een naaktslak 
kan bijvoorbeeld in een half uur tijd zijn 
eigen lichaamsgewicht aan voedsel 
verorberen. Naast de vraatschade aan het 
gewas, vermindert de vervuiling van het 
gewas met uitwerpselen en slijmsporen, de 
sierwaarde. Sinds juli 2015 is Metarex Inov 
toegelaten in bedekte teelten.  

Lokmiddel met unieke eigenschappen
Dankzij het unieke lokmiddel, dat aan 
Metarex Inov is toegevoegd, hebben deze 
slakkenkorrels een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op slakken. De speciaal 
ontwikkelde formulering Colzactive® zorgt 
ervoor dat dit lokmiddel wordt vrijgegeven. 
Metarex Inov heeft geen nadelig effect op 
natuurlijke vijanden. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Metarex Inov® in een notendop 
•	 	Onweerstaanbare	aantrekkingskracht	voor	slakken
•	 Lokmiddel	met	unieke	eigenschappen
•	 Kwalitatief	hoogwaardige	korrel
•	 	Effectieve	werking	bij	een	zeer	lage	dosering
•	 Zeer	waterbestendig
•	 Uitzonderlijk	snelle	aanvangswerking
•	 Veilig	voor	natuurlijke	vijanden

Hoge effectiviteit
De werkzame stof metaldehyde (4%) wordt in 
geen enkele andere slakkenkorrel toegepast 
en staat garant voor een zeer hoge effectiviteit. 
Metarex Inov bestrijdt zowel grauwe als zwarte 
slakken.

Snelle werking
Metarex Inov werkt reeds zeer snel bij een uiterst 
lage dosering. Dankzij de formulering Colzactive 
treden er zeer snel schadelijke effecten op aan 
de slijmvliezen en de verteringsklieren van de 
slakken. De vitale processen worden al vroeg 
aangetast, waardoor de slakken snel sterven.

Waterbestendig
Dankzij de innovatieve formulering en het feit 
dat ze nat geperst zijn, behouden Metarex 
Inov slakkenkorrels hun sterke werking ook bij 
vochtige	omstandigheden.	Zo	vallen	ze	niet	uit	
elkaar bij contact met water en behouden ze 
hun uitgebalanceerde en gelijkmatige grootte. 
Daarnaast is er ook geen risico op het ontstaan 

van	schimmel.	U	kunt	uw	gewas	dus	met	een	
gerust hart bovenlangs gieten.

Toepassing
Metarex Inov kan zowel met de hand als met 
specifieke apparatuur worden gestrooid. Gebruik 
altijd beschermende handschoenen en kleding 
bij handmatig strooien. De dosis bedraagt 5 kg/
ha.	Er	zijn	drie	toepassingen	per	jaar	toegestaan	
met	een	interval	van	minimaal	5	dagen.	Een	
veiligheidstermijn is niet van toepassing.

Metarex Inov mag worden toegepast in bedekte 
teelten. Dit is goed nieuws voor telers van 
slakkengevoelige teelten, zoals alstroemeria, 
amaryllis, aster, cymbidium, gerbera, hydrangea, 
lelie, potorchidee en diverse zomerbloemen, die 
onder glas worden geteeld. 

Heeft u vragen over de toepassing van Metarex 
Inov in uw teelt? Neemt u dan contact op met 
uw gewasbeschermingsleverancier of kijk op 
www.agro.basf.nl

Teelt Hoe toe te passen?

Aardbei 
(bedekte teelt)

Breed of op de rij uitstrooien voor 
of na het planten

Bladgroenten 
(bedekte teelt)

Breed uitstrooien voor het zaaien, 
rond of na opkomst

Aromatische 
kruidgewassen 
(bedekte teelt)

Breed uitstrooien voor het zaaien, 
rond of na opkomst

Sierteeltgewassen 
(bedekte teelt)

Breed uitstrooien voor het zaaien/
planten, rond of na opkomst
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