New time, new way

Tuoteluettelo 2018

PRODUCT CATALOG 2018

NEW TIME,
NEW WAY

Puutarha-ala on ollut perusteellisen muutoksen kourissa jo usean vuoden ajan. Yhteiskuntamme muuttuminen luo asiakkaidemme taholta uusia odotuksia, jotka liittyvät esimerkiksi kaupunkipuutarhojen
ja kestävän kehityksen mukaisten yhteisöpuutarhojen yleistymiseen.

Kotipuutarhurit tiedostavat ympäristövaikutuksensa ja heidän tarpeiden seuraaminen ja ymmärtäminen
on välttämätöntä. Yhdessä jatkuvasti kiristyvien säädösten kanssa tämä pakottaa meidät kehittämään ja
uudistamaan tarjontaamme. Kaikki nämä muutokset ovat saaneet meidät ajattelemaan uudelleen
mitä puutarhan hoito on tulevaisuudessa. Alan toimijoiden on nyt enemmän kuin koskaan kyseenalaistettava, mukautettava ja muutettava toimintatapojaan.

Tämä on se toimintaympäristö, jossa SMB-konsernin tytäryhtiö SBM Life Science aloitti toimintansa viime lokakuussa. Vaikka jotkin toimijat ovat jättämässä tämän markkinan, SMB investoi, kehittää
tiimejään ja teollista tuotantoaan, laajentaa tuotevalikoimiaan ja etsii innovaatioita, jotka ottavat
paremmin huomioon ihmiskunnan ja ympäristön. Laajennamme toimintaamme kasvaaksemme alan
johtavaksi toimijaksi molemmilla maailman suurimmilla puutarha-alan markkina-alueilla: Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa. Näillä investoinneilla toteutetaan tavoitteemme: tulla luotettavaksi eurooppalaiseksi yhteistyökumppaniksi, joka on asiakkaidensa mukana heidän päivittäisessä toiminnassaan,
tarjoaa heille innovaatioita ja uusia puutarhanhoitomenetelmiä ja auttaa siirtymään puutarhanhoidossa
uudelle vuosituhannelle.

Yli 20 vuoden aikana kertynyt kokemuksemme alalta antaa meille hyvät mahdollisuudet hallita koko
arvoketjua: tutkimusta ja tuotekehitystä, rekisteröintejä, formulointia, pakkaamista ja markkinointia.
Tämä on sitä asiantuntemusta, jonka SMB antaa käyttöösi. Nämä vahvuudet ovat pitkän aikavälin
strategiamme perusta. Tavoitteemme on tarjota kausiluonteisen alamme edellyttämä joustavuus,
vahvat brändit ja laaja tuotevalikoima sekä varmistaa, että asiakkaasi ovat tyytyväisiä tuotteillamme
saatuihin tuloksiin.

Sinun ja toimittajiemme kanssa luomamme kumppanuussuhde on meille tärkeä voimavara. Voit olla
varma, että seisomme rinnallasi sitoutuneina kehittämään yhdessä tulevaisuuden ratkaisuja suojelemaan
puutarhaasi ja kotiasi.
Haluan yhdessä tiimini kanssa toivottaa menestyksekästä ja antoisaa puutarhakautta.

Alexandre Simmler
Toimitusjohtaja, SBM Life Science

ULKONA

Baition® D Kasteluaine
Muurahaisten torjunta-aine ulkokäyttöön, jota käytetään veteen sekoitettuna
muurahaispesään ja muurahaisten esiintymispaikoilla, kuten poluilla,
laatoituksilla, terasseilla ja rakennusten ympärillä.
Liuosta kaadetaan suoraan pesään ja sen kulkuaukkojen ympärille tai alueille,
missä muurahaisia esiintyy.
100 ml riittää n. 25 m2:lle

Tuoteno:
590202

Pakkauskoko:

EAN:

12 x 100 ml

Sisältö:
Deltametriini 7,5 g/l

SISÄLLÄ
JA ULKON
A

Baition® D Pölyte
Baition® D Pölytettä käytetään muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten
torjuntaan sisällä ja ulkona rakennusten välittömässä läheisyydessä.
Sirotellaan niiden olinpaikkoihin ja kulkureiteille. Estää tehokkaasti muurahaisten tulon taloon ja paikkoihin, joihin niitä ei haluta. Erittäin tehokas ja
pitkävaikutteinen.

Sisältö:
Deltametriini 0,5 g/kg

ULKONA

Tuoteno:

Pakkauskoko:

EAN:

590207
590118

12 x 250 g
36 x 250 g, 1/8 display		

Baition® Quick
Baition® Quick on nopeasti vaikuttava muurahaistentorjunta-aine, joka voidaan
sekä sirotella tai sekoittaa veteen levitettäväksi kastelukannun avulla. Käytetään
rakennusten ympärillä ja siellä missä muurahaisia esiintyy aktiivisesti kuten
esim. terasseilla, kiveyksillä ja autotalliliuskilla.

Tuoteno:

Sisältö:
Etofenproksi 10 g / kg

4

590050
590028

Pakkauskoko:

EAN:

12 x 400 g			
48 x 400 g, 1/8 display
7 313060 006916

Käytä biosideja turvallisesti, lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Protect Home

SISÄLLÄ

Baition® I Muurahaisrasia

Baition® I Muurahaisrasia on tehokas ja hygieeninen tapa torjua sisätiloissa
olevat muurahaiset. Voidaan sijoittaa mihin vain, vaikka keittiönpöydälle.
Syötti houkuttelee kaikkia sokeria suosivia muurahaisia. Rasiat on pakattu
folioon, joka pitää syötin tuoreena ja tehokkaana pitkään. Pakkaus sisältää 2
rasiaa.

Sisältö:
Imidaklopridi 0,5g/kg

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590034
590029

12 x 2 rasiaa/pkt		
72 x 2 rasiaa, 1/8 display

EAN:

SISÄLLÄ
JA ULKON
A

Baition® D Muurahaisspray
Tehokas aine muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan
sisätiloissa ja rakennusten ympärillä. Helppokäyttöinen spraypullo.
Torjuntateho kestää n. 2 -4 viikkoa.

Sisältö:
Deltametriini 0,153 g/l

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590030

12 x 1 L

EAN:

SISÄLLÄ

Baition Permetriini Plus
®

Tehokas ja pitkävaikutteinen sumute muurahaisten ja muiden ryömivien
hyönteisten torjuntaan sisätiloissa sekä terasseilla ja patioilla. Vaikuttaa
nopeasti. Vaikutus kestää jopa 4 viikkoa. Tehoaika on lyhyempi pinnoilla, joita
pestään usein.

Sisältö:
Permetriini
2,5 g/l
Esbiotriini
2 g/l
Piperonyylibutoksidi 10 g/l

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590201
590115

12 x 400 ml
60 x 400ml, 1/8 display

Käytä biosideja turvallisesti, lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

EAN:
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Natria-tuotteet ovat sekä

luonnonmukaisia että tehokkaita.

UUTUUS!
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Natria
UUTUUS!
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Natria® Etanaeste
!

US
UUTU

Natria Etanaeste on rakeistettu valmiste, joka estää etanoita ja kotiloita
pääsemästä sillä suojattaviin kasveihin. Levitetään suojattavien kasvien
ympärille esteeksi. Sen rakeet valmistetaan punaruskeasta mineraalisavesta,
joka kykenee sitomaan itseenä paljon kosteutta. Kun etanat joutuvat kosketuksiin valmisteen kanssa, ne kokevat sen epämiellyttävänä ja hakeutuvat muualle.
Tuoteno:

Sisältö:
100% attapulgiitti
Luonnollista alkuperää oleva savimineraali

Pakkauskoko:

590210

5 x 1,5 kg

590211

4 x 3 kg

EAN:

Natria® Etanarae
Natria Etanarae on tehokas ja luonnonmukainen etanoiden ja kotiloiden
torjunta-aine, jonka tehoaine on luonnossa esiintyvä rautafosfaatti.
Se tehoaa kaikkiin etanoihin ja kotiloihin. Vaikutustapansa vuoksi
kuolleita etanoita ei jää näkyviin, sillä syötyään rakeita etanat ja kotilot
vetäytyvät koloihinsa.

Sisältö:
Rautafosfaatti 10 g/kg

Tuoteno:

Pakkauskoko:

EAN:

590004
590109

12 x 1 kg
60 x 1 kg 1/4 display		

Natria® Hyönteisten torjunta-aine,
tiiviste + spray
Natria Hyönteisten torjunta-aine on luonnon pyretriiniä sisältävä tuhohyönteisten torjunta-aine. Käytetään kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen,
jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista,
vihanneksista sekä koristekasveista avomaalla ja sisätiloissa.

Sisältö:
Tiiviste: Pyretriinit 4,6 g/l, rapsiöljy 825 g/l
Spray: Pyretriinit 0,045 g/l, rapsiöljy 8,3 g/l

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590014

12 x 250 ml

590015

12 x 750 ml

EAN:

Natria® Fly spray
- Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa
Natria Fly spray on tarkoitettu lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan
sisätiloissa. Valmiste vaikuttaa välittömästi ja on kosketusvaikutteinen. Ei jätä
jäämiä, sillä tuote hajoaa nopeasti käytön jälkeen. Miellyttävän mieto tuoksu.

Sisältö:
Pyretriini 8,0 g/kg
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Tuoteno:

Pakkauskoko:

590016
590005

12 x 400 ml		
60 x 400 ml 1/8 display

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

EAN:

UU

Sisältö:
Spinosadi 0,8 g/kg

Natria® Muurahaissyötti
Natria muurahaissyötti on helppo ja tehokas tapa torjua muurahaisia sisällä
ja rakennusten ympärillä. Sen tehoaineet ovat luonnonmukaisia ja se sisältää
myös muurahaisia houkuttelevaa ainetta. Syöttirasiat ovat metallisia ja niitä
voidaan käyttää kaikkialla sisätiloissa, terasseilla, kasvihuoneessa ja muissa
paikoissa, joissa muurahaiset ovat häiriöksi.

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590208
590116

24 x (1 x 2 kpl)
72 x (1 x 2kpl) 1/8 display

EAN:

7 313060 010265

Natria

!
TUUS

Natria® Muurahaisrae
Heti käyttövalmis ja nopeatoiminen raemainen muurahaistentorjunta-aine
ulkokäyttöön esim. kulkuväylillä, laatoituksilla, terasseilla sekä siellä missä
muurahaiset ovat ongelma. Voidaan levitää sellaisenaan tai sekoittaa veteen ja
käyttää kasteluliuoksena. Tehoaineena luonnon pyretriini.

Sisältö:
Pyretriinit/Chrysanthemum
cinerariaefolium-uute 1,74 g/kg

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590209
590117

12 x 250 g
36 x 250 g, 1/8 display

EAN:

Natria® Sokeritoukkapyydys
Natria Sokeritoukkapyydyksellä torjut tehokkaasti sokeritoukkia ilman
torjunta-aineita. Sokeritoukat syövät erilaisia elintarvikkeita ja materiaaleja,
jotka sisältävät tärkkelystä, sokeria, selluloosaa tai proteiineja.
Ne viihtyvät pimeissä ja kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneissa.

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590204

12 x (1 x 2 kpl)

EAN:

Natria® Koisapyydys
koisien seurantaan
Natria Koisapyydys soveltuu koisaperhosten, esimerkiksi jauhokoisan,
kaakaokoisan ja intianjauhokoisan seurantaan. Pyydys houkuttelee uroskoisia,
jotka jäävät kiinni ansan liimapintaan.
Tuoteno:

Pakkauskoko:

590203

12 x (1 x 3 kpl)

Käytä biosideja turvallisesti, lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

EAN:
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Natria® Nopea rikkakasvien
ja sammaleen poistaja
Nopeasti vaikuttava rikkakasvien ja sammaleen torjunta-aine, jonka tehoaineet
ovat täysin luonnonmukaisia rasvahappoja. Käytetään rikkakasvien ja
sammalen torjuntaan ajoteillä, laatoitetuilla alueilla, viljelemättömillä alueilla
kuten käytävillä, rakennusten ja rakenteiden ympärillä sekä puiden ja pensaiden
ympärillä.

Sisältö:
Kapryylihappo 17,7g/l, Kapriinihappo 12 g/l

Tuoteno:

Pakkauskoko:

EAN:

590013
590104

12 x 1 L		
27 x 1L, 1/8 display

Natria® Mixdisplay
Mixdisplayssä kaikki 1 kg:n Natria-lannoitteet tulevat näyttävästi esille.
Displayn koko
Pituus: 60 cm
Leveys: 40 cm
Korkeus: 120 cm
145 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:
590065
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Pakkauskoko:
48 kpl 1/4 Display		

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

EAN:

Natria Ruusulannoite
®

Natria ruusulannoite on 100% orgaanisista raaka-aineista valmistettu lannoite,
joka sisältää kasvien tarvitsemia pää- ja hivenravinteita. Lannoite sopii erinomaisesti ruusuille ja muille kukkiville kasveille.
Vinkki! Sopii erinomaisesti myös vihanneksille ja yrteille!
1 kg riittää n. 20 m2:lle

Sisältö:
NPK 5-1-7 + hivenaineita

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590054

6 x 1 kg

EAN:

Natria

Natria® Rodolannoite
Natria Rodolannoite on 100% orgaanisista raaka-aineista valmistettu lannoite
happamasta maasta pitäville kasveille kuten alppiruusuille, havuille ja hortensioille. Orgaaninen aines lisää maaperän mikrobien toimintaa, joka parantaa
luonnollista ravinteiden hajotusta ja kiertoa.
1 kg riittää n. 10 m2:lle

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590055

6 x 1 kg

EAN:

Sisältö:
NPK 6-1-5 + hivenaineita

Natria® Luujauho
Natrian ihanan perinteinen luujauho saa kukat kukoistamaan! Luujauhosta
vapautuu hitaasti kasvin kukinnan kannalta tärkeitä ravinteita eikä ylilannoittamisen vaaraa ole.
Vinkki! Luujauho saa sipulikasvit kukoistamaan! Käytä syksyllä istutuksen
yhteydessä tai ripottele rakeita aikaisin keväällä maan pinnalle.
1 kg riittää n. 20 m2:lle

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590056

6 x 1 kg

EAN:

Sisältö:
NP 7-7 + hivenaineita

Natria® Verijauho
Natrian perinteinen verijauho sisältää runsaasti nopeasti vaikuttavaa,
orgaanista typpeä. Se edistää erityisesti lehtien kasvua ja sopiikin
mainiosti voimakkaan kasvun vaiheessa oleville nuorille kasveille ja paljon
typpeä vaativille vihanneksille, kuten purjolle ja kaalikasveille.
0,7 kg riittää n. 10 m2:lle

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590057

6 x 0,7 kg

EAN:

Sisältö:
N 14 + hivenaineita
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Sisältö:
Glyfosaatti 250g/l
Diflufenikaani 40g/l

Keeper® L Rikkakasvien torjuntaan
Keeper L on ainutlaatuinen, pitkävaikutteinen rikkakasvien torjunta-aine.
Se sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: glyfosaatti vaikuttaa systeemisesti eli se
imeytyy vihreiden kasvinosien kautta ja kulkeutuu kasvinesteiden mukana juuriin,
jotka siten tuhoutuvat, diflufenikaani muodostaa maan pintaosiin kerroksen,
joka estää siemenrikkakasvien itämistä.
Tuoteno:

Pakkauskoko:

EAN:

590012
590008

12 x 100 ml		
36 x 100 ml, 1/8 display		

Keeper® Bio Tiiviste + Spray
Systeemisesti vaikuttava rikkakasvien torjunta-aine eli valmiste imeytyy kasvin
vihreiden osien kautta ja kulkeutuu kasvin nestekierron mukana juurin tuhoten
koko kasvin. Käyttövalmis Keeper Bio spray sopii erityisesti pienempien alojen,
tiiviste puolestaan suurempien alojen käsittelyyn.
Tuoteno:

Pakkauskoko:

590046

12 x 500 ml

EAN:

7 313060 004110

Sisältö:
Tiiviste: Glyfosaatti 120 g / l
Spray: Glyfosaatti 7,0 g / l.

590045

12 X 1 L		
7 313060 004424

Trim® Nurmikon voikukkahävite,
spray
Trim Spray on tehokas täsmäkäsittely nurmikolle. Se tehoaa hyvin voikukkiin ja
muihin yleisiin rikkakasveihin, muttei vahingoita nurmikkoa. Nurmikkoa ei
suositella leikattavaksi neljään päivään ennen käsittelyä.
1 litra heti käyttövalmista liuosta 30 m2:lle.

Sisältö:
Diklorproppi-p 1,5 g/l
MCPA 5,2 g/l
Dikamba 0,32 g/l

Sisältö:
NPK-lannoite 15-3-10
Kokonaistyppi (N)
Ammoniumtyppi (N)
Ureatyppi (N)
Vesiliukoinen fosfori (P)
Neutraaliin
ammoniumsitraattiin ja
veteen liukoinen fosfori. (P)
Vesiliukoninen kalium (K)
Rikki (S)
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Tuoteno:

Pakkauskoko:

590043

12 X 1 L		

EAN:

7 313060 006947

Trim® Nurmikkolannoite
14,6%
2,3 %
12,3 %
2,3 %
2,6 %
9,6%
0,4%

Kaikki mitä nurmikkosi tarvitsee yhdessä säkissä! Erityisesti nurmikolle suunniteltu ravinnekoostumus edistää vahvan ja syvän juuriston muodostumista sekä
vähentää sammalen ja rikkakasvien kasvua.
Tuoteno:

Pakkauskoko:

590205

72 x 8,75 kg

590206

54 x 14 kg

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

EAN:

Sisältö:
Kalkitseva NPK-lannoite 8-1-4
Kokonaistyppi (N)
8,2 %

VitaGro® 2 in 1 – Lannoite + kalkki

Nitraattityppi 3,6 %
Ammoniumtyppi 4,6 %

Kokonaisfosfori (P)

1,0 %

Kalium (K)
Kalkki (Ca)
Magnesium (Mg)
Rikki (S)
Boori (B)
Kloori (Cl)

3,8 %
24,8 %
0,5 %
0,9 %
0,008 %
3,5 %

Vesiliukoinen 0,8 %

VitaGro 2 in 1 lannoittaa ja kalkitsee samanaikaisesti! Kalkki parantaa maaperän
rakennetta, edistää kasvin ravinteiden ottoa, vähentää happamuutta ja takaa
yhdessä lannoitteen kanssa voimakkaat ja terveet kasvit.
7,5 kg 150 m2:lle / Lavakoko 120 x 80 cm
Tuoteno:

Pakkauskoko:

590060

108 x 7,5 kg / lava		

EAN:

7 313060 007081

Sisältö:
NPK 14-4-12 + 1,2 Mg

VitaGro
Pitkävaikutteinen lannoite
®

VitaGro Pitkävaikutteinen lannoite on hallitusti liukeneva lannoite. Ravinteet
tulevat ihanteellisesti kasvin käyttöön ja lannoite takaa pitkäkestoisen ja
loistavan kukinnan.
0,7 kg riittää n. 14 m2:lle
Tuoteno:

Pakkauskoko:

590200

12 x 0,7 kg		

EAN:

Protect Garden

Sisältö:
NPK-kasviravinne 15-4,4-10 + hivenravinteita
Kokonaistyppi (N)
15,0 % (Nitraattityppi 6,4 %) (Ammoniumtyppi 8,6 %)
Kokonaisfosfori (P)
4,4 % (Vesiliukoinen 3,3 %)
Kalium (K)
10,0 % (Vesiliukoinen 10,0 %)
Magnesium (Mg)
1,2 % (Vesiliukoinen 0,8 %)
Boori (B)
0,02 %
Kupari (Cu)
0,040 %
Rauta (Fe)
0,40 %
Mangaani (Mn)
0,06 %
Molybdeeni (Mo)
0,020 %
Sinkki (Zn)
0,015 %

VitaGro Ravinnetabletti
®

Pitkävaikutteiset ravinnetabletit kattavat kasvien 6 kuukauden ravinnetarpeen.
Ihanteellinen pitkävaikutteinen lannoite kukoistaville kasveille ja kukille.
Lannoite sopii kaikille parveke- ja puutarhakasveille.
Vinkki! Helppo lisätä myös valmiisiin istutuksiin. Koko kesän ravinteet
kertalannoituksella!

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590062

10 x (10 x 5 g)		

EAN:

Provado® Care
- Tuhohyönteisten torjuntaan koristekasveilta sisätiloissa,
parvekkeella ja terassilla
Provado Care puikot on helppo tapa torjua tuhohyönteisiä koristekasveista. Tuote
vaikuttaa systeemisesti ja se leviää kasvin nestekierron mukana juurista kaikkiin
kasvin osiin. Siksi valmiste tehoaa pitkään käytön jälkeen.

Sisältö:
Asetamipridi 40 g/kg
NPK 10-7-9

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590003

12 x 20 x (1,25g)		

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

EAN:
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Baition® Permetriini Plus -display
60 X 400 ml - Baition® Permetriini Plus
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:
590115

Pakkauskoko:

EAN:

1/8 display
6 415155 901159

Baition® Quick -display
48 x 400 g - Baition® Quick
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Yksi tuote, kaksi
a!
tehokasta käyttötapa
Tuoteno:

Pakkauskoko:

590028

1/8 display

EAN:

6 415155 900282

Baition® D Pölyte -display
36 x 250 g - Baition® D Pölyte
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:
590118

Pakkauskoko:

EAN:

1/8 display
6 415155 901180
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Baition® I Muurahaisrasia -display
72 x Baition® Muurahaisrasia 2 kpl
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590029

1/8 display

EAN:

6 415155 900299

Baition® Sisä -display
18 X 400 ml - Baition® Permetriini Plus
12 X 250 g - Baition® Pölyte
24 X 2 kpl - Baition® Muurahaisrasia
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590114

1/8 display

EAN:

6 415155 901142

Muurahaisdisplay

Huom!

Displayn koko
Pituus: 40 cm
Leveys: 58 cm
Korkeus: 140 cm otsataululla

Tuoteno:
590111

Displays

24 X 100 ml- Baition® D Kasteluaine
24 X 400 g - Baition® Quick
24 X 250 g - Baition® D Pölyte
72 X 2 kpl - Baition® I Muurahaisrasia

Uusi koostumus.

Pakkauskoko:

EAN:

1/4 display
6 415155 901111
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Natria® Muurahaisdisplay
12 X 250 g - Natria Muurahaisrae
24 X 2 kpl - Natria Muurahaissyötti
18 X 400 ml - Natria Fly Spray
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590112

1/8 display

EAN:

6 415155 901128

Natria® Fly spray -display
- Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa
60 x 400 ml Natria Fly spray
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590005

1/8 display

EAN:

6 415155 900053

Natria® Muurahaissyötti -display
72 x Natria Muurahaissyötti 2 kpl
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590116

1/8 display

EAN:

6 415155 901166

Natria® Muurahaisrae -display
36 x 250g - Natria Muurahaisrae
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590117

1/8 display

EAN:

6 415155 901173
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Natria® tuholaistorjunta -display
24 X 3 kpl - Natria Koisapyydys
24 X 2 kpl - Natria Sokeritoukkapyydys
24 X 400 ml - Natria Fly Spray
12 X 2 kpl - Natria Muurahaissyötti
12 X 250 g - Natria Muurahaisrae
24 X 250 g - Natria hyönteisten torjunta-aine tiiviste
12 X 750 ml - Natria hyönteisten torjunta-aine spray
12 X 1 kg - Natria Etanarae

Tuoteno:
590113

Displayn koko
Pituus: 40 cm
Leveys: 58 cm
Korkeus: 140 cm otsataululla

Pakkauskoko:
1/4 display

EAN:
		
6 415155 901135

Natria® Etanarae -display
60 x Natria Etanarae 1 kg

tanoihin
Tehoaa espanjansirue
ja lehtokotiloihin.
Tuoteno:

Pakkauskoko:

590109

1/4 display

EAN:

6 415155 901098

Natria® Mixdisplay
Displays

Mixdisplayssä kaikki 1 kg:n Natria-lannoitteet tulevat näyttävästi esille.
12 X 1 kg - Natria Ruusulannoite
12 X 1 kg - Natria Rodolannoite
12 X 1 kg - Natria Luujauho
12 X 0,7 kg - Natria Verijauho
Täydennä kauden aikana tukkupakkauksin.
Displayn koko
Pituus: 60 cm
Korkeus: 120 cm
Ilman otsataulua

Leveys: 40 cm
145 cm
Otsataululla

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590065

1/4 display

EAN:
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Rikkakasvi - mixdisplay
24 X 1L - Natria Nopea rikkakasvien ja sammaleen poistaja
12 X 100 ml - Keeper L
12 X 1L - Trim Nurmikon voikukkahävite, spray
12 X 1L - Keeper Bio Spray
24 X 500 ml - Keeper Bio tiiviste
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Tuoteno:

Pakkauskoko:

590106

1/4 display

EAN:

6 415155 901067

Natria® Nopea rikkasvien ja
sammaleen poistaja -display
27 x 1 L - Natria Nopea rikkakasvien ja sammaleen poistaja
Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

ukaisesti eroon
Nopeasti ja luonnonm aleesta
m
rikkakasveista ja sam
Tuoteno:

Pakkauskoko:

590104

1/8 display

EAN:

6 415155 901043

Keeper® L -display
Saatavilla erikseen myyntiä edistävä ellipsi myymälään (nimike 590084) pöytädisplay (nimike 590082)
ja haitariesitteitä (nimike 590010). Tilaa yhdessä tuotteiden kanssa!

Pakkauskoko:

590008

1/8 display

tää

k u u k a ut

ta

4

Tuoteno:

tus kes
iku

jopa

Displayn koko
Pituus: 24 cm
Leveys: 37 cm
Korkeus: 101 cm
140 cm
Ilman otsataulua Otsataululla

Va

36 x 100 ml - Keeper L

EAN:

6 415155 900084
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Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien
turvallinen käyttö
Kasvinsuojeluaineilla tai biosideilla voi suojata kotinsa ja
puutarhansa erilaisilta tuholaisilta. Kaikki SBM Life Science AB:n
myymät tuotteet ovat testattu tarkasti ja näin varmistetaan, että
ne ovat sekä tehokkaita että turvallisia käyttää. Tämän lisäksi
kasvinsuojeluaineet ja biosidit ovat tarkoin säädeltyjä ja niiden on
läpäistävä Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston (Tukes) tiukka

arviointi ennen kuin tuotteet hyväksytään markkinoille. Oikein
käytettyinä ne ovat turvallisia sekä ihmisille, eläimille että
ympäristölle.
Jos tuotteeseen liittyy jokin erityinen riski, siitä on maininta
etiketissä, joten etiketti pitää lukea aina ennen tuotteen käyttöä.

15 vihjettä turvalliseen käyttöön

2. Seuraa ja tunnista – jos ongelma havaitaan ajoissa ja
ryhdytään oikeisiin toimiin, sen ratkaiseminen on nopeampaa ja helpompaa. On helpompi hankkiutua eroon
yhdestä hiirestä kuin kymmenestä.
3. Valitse oikea tapa – harkitse erilaisia mahdollisia
menetelmiä (kemiallisia, luonnollisia, biologisia ja 		
viljelyteknisiä) tuholaisten, kasvitautien ja rikkaruohojen
hallintaan.
4. Käytä vain hyväksyttyjä tuotteita – ammattikäyttöön
tarkoitettujen tuotteiden käyttö tai sellaisten tuotteiden
käyttö, joita ei ole hyväksytty Suomen markkinoille voi
vaarantaa terveytesi ja ympäristön turvallisuuden.

9. Käytä tuotetta oikein – lue käyttöohje! Älä käsittele
kasveja ulkona ennen sadetta tai voimakkaassa auringonpaisteessa. Kaikki tuotteet eivät ehkä toimi matalissa
lämpötiloissa. Suojaa vesiympäristöä saastumiselta
jättämällä riittävä etäisyys vesistöihin, kaivoihin ja
viemäreihin.
10. Älä mene käsitellylle alueelle, ennen kuin aine on
kuivunut.
11. Tarkasta pyydykset ja syöttilaatikot säännöllisesti –
jos pyydyksissä tai syöttilaatikoissa ei ole tuholaisia tai
hyönteisiä, ne kannattaa ottaa pois.
12. Puhdista ruisku huolellisesti – jos olet käyttänyt
tiivistettä, huuhtele ruisku huolellisesti puhtaalla vedellä
kolme kertaa. Ruiskuta huuhteluvesi alueelle, jossa
aineen käyttö on sallittua.

5. Lue etiketti ennen tuotteen käyttämistä – käytä
tuotetta vain sen hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen ja
vain annettujen ohjeiden mukaisesti.

13. Huolehdi jätteestä turvallisella tavalla – käyttämätöntä
tuotetta ei saa koskaan laskea viemäriin, roska-astioihin
tai veteen. Se on vietävä keräysasemalle turvallista
hävittämistä varten. Huolellisesti puhdistetut pakkaukset
voi viedä kierrätykseen.

6. Suojaa itsesi – käytä tuotetta varoen, vältä sen
tarpeetonta roiskuttamista iholle.

14. Pese kädet huolellisesti heti aineen käsittelyn
jälkeen.

7. Älä syö, polta tupakkaa tai käytä nuuskaa, kun
käytät kemikaalituotteita.

15. Säilytä tuotteita turvallisessa paikassa
• Säilytä tuotteita paikassa, jossa lapset tai kotieläimet
eivät pääse niihin käsiksi.
• Säilytä tuotteita aina alkuperäispakkauksissaan. Jos
käytät tiivistettä, älä laimenna sitä suurempaa määrää
kuin mitä kerralla tarvitaan. Älä säilytä yli jäänyttä ruiskutusliuosta ruiskussa.
• Älä koskaan säilytä tuotteita elintarvikkeiden tai rehun
läheisyydessä.
• Säilytä nestemäiset tuotteet niin, etteivät ne pääse
jäätymään.

8. Noudata annosteluohjetta – tuotteet on huolellisesti
testattu, ja etiketissä mainittu annostus tuottaa parhaan
mahdollisen tuloksen ja vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön
mahdollisimman vähän. Liian pienellä annostuksella
ei saada haluttua vaikutusta ja liian suuri voi vahingoittaa
kasveja ja vaikuttaa tarpeettomasti ympäristöön.

Displays

1. Ehkäise – anna kasveillesi oikeat edellytykset kehittyä
vastustuskykyisiksi ja pysyä terveinä. Älä jätä ruoantähteitä tai eläinten ruokaa esille ja siivoa muruset ja
läikkyneet nesteet pois, etteivät ne houkuttele muurahaisia ja hiiriä.

Tietoja pakkauksissa mahdollisesti olevista varoitussymboleista
Ympäristölle vaarallinen – tuote on vaarallinen
vesiympäristölle lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Tuotetta
on säilytettävä ja käytettävä tavalla, joka ei
vaaranna ympäristöä.

Syttyvä – tuote voi syttyä helposti, jos se joutuu
kosketuksiin avotulen, kipinöiden tai lämmön
kanssa.

Terveyshaitta – tuote on haitallinen suun,
ihon tai hengitysteiden kautta. Käytetään myös
tuotteille, jotka ärsyttävät ihoa, silmiä tai hengitysteitä.

Vakava terveysvaara – tuotteen hengitystiealtistus voi aiheuttaa keuhkotulehduksen tai se voi
aiheuttaa muita vakavia vammoja kerta-altistuksena tai pitkäaikaisena altistuksena.
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