Mn34
Mikronæringsgjødsel
Mangan (Mn) i form av mangankarbonat

340 g/kg

Vanndispergerbare, støvfrie, granulater for korreksjon av manganmangel.
Skal kun brukes der det er uttrykt behov for det.
Ikke overstig anbefalt dosering.
VERNO Mn34 inneholder mikroniserte (svært små) partikler av mangankarbonat som fester seg sterkt til planteflatene.
Partiklene utgjør et reservoar med mangan som frigjøres langsomt og som er lett tilgjengelig for planten.
BRUKSANVISNING:
Bruk 80 - 160 g/da pr påføring, avhengig av erfaring, mangelstatus og avlingstoleranse i grønnsaker, oljevekster og
korn. Flere behandlinger med lav hastighet er mest effektivt. Vi anbefaler å lage en liten test i aktuell vekst for å forsikre
deg om at tiltenkt bruk tolereres.
BLANDING OG BRUK:
Fyll tanken ¾ full av vann og tilsett riktig dose under omrøring. VERNO Mn34 skal tilsettes i vann FØR det tilsettes
eventuelt andre hjelpestoffer eller blandepartnere. Granulatene av VERNO Mn34 vil ikke løse seg opp hvis det er olje,
klebe- eller spredemidler i tanken før VERNO Mn34 tilsettes. Oppretthold omrøring under påføring.
Bruk 20-100 liter vann pr dekar, avhengig av sprøyteutstyr.

BLANDBARHET MED ANDRE PRODUKTER:
VERNO Mn34 er blandbart med alle andre VERNO-formuleringer laget av
NORDOX AS. Tankblandinger anbefales vanligvis ikke med mindre blandbarhet
er bekreftet av produsenten av blandepartneren. Blanding anbefales ikke når
pH i sprøytevæsken er lavere enn pH 6. Hvis man bestemmer seg for å lage en
blanding med andre produkter, bør VERNO Mn34 løses opp i vann før aktuell
blandepartner tilsettes. Se etter om det bli bunnfall eller lignende, som kan gi
tiltetting av sprøyteutstyr og unngå å bruke blandingen hvis dette oppstår. Vi
anbefaler deretter at du utfører en test ved å sprøyte et begrenset område i
aktuell vekst, for å vurdere plantetoleranse som en generell forholdsregel.
Sviskader/fytotoksisitet er vanligvis synlig innen 2 dager.

Mattilsynets registreringsnummer: 9434
Produsert i Norge av:
NORDOX AS
Østensjøveien 13
0661 Oslo, Norge
www.nordox.no

LAGRING:
Holdbarhet er 3 år fra produksjonsdatoen hvis den oppbevares i lukket
originalemballasje på et tørt sted. Tåler frost.
FORHOLDSREGLER:
Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk hansker, vernebriller og
overtrekksklær under håndtering og sprøyting. Kast tomme og rengjorte
sekker i henhold til forskrifter fastsatt av lokale myndigheter. Unngå
forurensning av vannkilder under sprøyting. Bruk en 10-gangers fortynnet
spray og sprøyt ut denne resten over veksten som ble behandlet.

Partinummer: Se forseglingsbåndet.

nettoinnhold:

10 kg

