BioMangan 170 NSP
Afhjælper og forebygger effektivt manganmangel i enhver afgrøde.
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning.
Indeholder derudover kvælstof, svovl og fosfor.
Fremstillet af de absolut bedste råvarer og
er tilsat amidkvælstof for at øge optagelsen og dermed forbedre effekten af de tilførte næringsstoffer. BioMangan 170 NSP
kan blandes med de fleste pesticider. Inden
blanding med ét eller flere pesticider anbefales det, at lave en mindre prøveblanding.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os
ansvar for blanding med andre gødninger
eller med pesticider. Inden blanding, med et
eller flere pesticider, anbefales det, at lave en
mindre prøveblanding. BioNutria Danmark
påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for indholdet
af BioMangan 170 NSP.
DOSERING
BioMangan 170 NSP anvendes efter behov.
Vejledende anvendes 2-4 l/ha. Behandlingen gentages om nødvendigt. BioMangan
170 NSP kan med fordel blandes og udbringes sammen med et BioCrop produkt.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioMangan 170 NSP, skal opbevares frostfrit
og utilgængeligt for børn. Ved håndtering
skal bæres beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.
FARE

Indeholder Mangan sulfat (monohydrat). Forårsager
alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader på
hjernen ved længerevarende eller gentagen eksponering indånding. Giftig for vandlevende organismer,
med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt
for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. VED
KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette
kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en
GIFTINFORMATION eller en læge. Søg lægehjælp ved
ubehag. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

UDBRINGNING
BioMangan 170 NSP udbringes i en
vandmængde på 100-200 l/ha.
Da produktet optages gennem bladene er det en fordel
med et godt plantedække.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!
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TILSAT

SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte
næringsstoffer.
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