SIKKERHETSINFORMASJON:
- Lagres tørt, ikke over 30 °C
- Oppbevares utilgjengelig for barn og husdyr.
- Unngå å spise, drikke og røyke ved blanding av produktet.
- Bruk åndedrettsvern, øyebeskyttelse og beskyttelseshansker.
- Vask hendene grundig etter bruk
.
- H315: Irriterer huden

050 Jessheim
050 Jessheim

25 kg

Malt svovelgjødsel
Innholder 98% ren svovel (S)
Til bruk i landbruket
Reg. nr. mattilsynet: 3872
VIRKNING:
Svovelgjødsel for innblanding i bløtgjødsel for å rette opp
svovelmangel.
FORBRUK PR DAA:
2,5 kg – blandes ganske enkelt i bløtgjødsla før utkjøring
Avhenger av konsistensen av den flytende gjødsla tar
det opp til en uke før svovelen er fullstendig inn-blandet.
Dette betyr att svovelen må blandes inn en uke før utkjøring
og omrøres 1-2 ganger igjennom denne uka.
Anbefalt forbruk er gjennomsnittlige verdier basert på
erfaring. For å vite eksakt forbruk anbefaler vi en
jord-/ bladanalyse.
TIDSPUNKT FOR BRUK:
Gras: Til første- eller andreslåtten
Mais: Før dyrking
FORDELER:
Øker fôrverdien i grovforet:
Økt proteininnhold øker melkeytelsen
Kraftfôrforbruket går ned
Bedrer dannelsen av biotin, styrker kløvene
Styrker plantehelsen:
Reduserer forekomsten av rust på gress og urter

Innhold:

050 Jessheim

Produsent:
Amalgerol CZ s.r.o
CZ 370 04 Ceske
Budejovice
Kostelni 34
050 Jessheim

TIDSPUNKT FOR BRUK:
Gras: Til første- eller andreslåtten
Mais: Før dyrking
FORDELER:
Øker fôrverdien i grovforet:
Økt proteininnhold øker melkeytelsen
Kraftfôrforbruket går ned
Bedrer dannelsen av biotin, styrker kløvene
Styrker plantehelsen:
Reduserer forekomsten av rust på gress og urter

25 kg

FORBRUK PR DAA:
2,5 kg – blandes ganske enkelt i bløtgjødsla før utkjøring
Avhenger av konsistensen av den flytende gjødsla tar
det opp til en uke før svovelen er fullstendig inn-blandet.
Dette betyr att svovelen må blandes inn en uke før utkjøring
og omrøres 1-2 ganger igjennom denne uka.
Anbefalt forbruk er gjennomsnittlige verdier basert på
erfaring. For å vite eksakt forbruk anbefaler vi en
jord-/ bladanalyse.

Innhold:

VIRKNING:
Svovelgjødsel for innblanding i bløtgjødsel for å rette opp
svovelmangel.

IMPORTØR:
Mineral-Expressen Ltd
Såvegen 11
2050 Jessheim

Malt svovelgjødsel
Innholder 98% ren svovel (S)
Til bruk i landbruket
Reg. nr. mattilsynet: 3872

IMPORTØR:
Mineral-Expressen Ltd
Såvegen 11
2050 Jessheim

Index No: 016-094-00-1; CAS 7704-34-9
Index No: 016-094-00-1; CAS 7704-34-9

Produsent:
Amalgerol CZ s.r.o
CZ 370 04 Ceske
Budejovice
Kostelni 34

98 % ( S )

SIKKERHETSINFORMASJON:

FORSIKTIG

Lagres tørt, ikke over 30 °C
Oppbevares utilgjengelig for barn og husdyr.
Unngå å spise, drikke og røyke ved blanding av produktet.
Bruk åndedrettsvern, øyebeskyttelse og beskyttelseshansker.
Vask hendene grundig etter bruk
H315: Irriterer huden

FORSIKTIG

