Mangan Bejdse PRO 200
Manganholdigt bejdsemiddel til korn

ANVENDELSE:
Til behandling af korn, der skal udsås på arealer, hvor manganmangel er et
problem. Virkningen kan forventes i den første periode efter fremspiringen, hvorfor
en supplerende sprøjtning med et manganholdigt middel kan være nødvendig.
Mangan Bejdse PRO 200 leveres klar til brug.
DOSERING:
Der anvendes 1,5-2,0 liter Mangan Bejdse PRO 200 pr. ton udsæd
(150-200 ml pr.100 kg udsæd).

FARE:
H302:
H314:
H373:
H412:

Farligved indtagelse.
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Forårsager organskader (hjerne) ved længerevarende eller gentagen
eksponering (indånding).
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P260:
Indånd ikke damp, gas, tåge, spray.
P273:
Undgå udledning til miljøet.
P280:
Bær øjenbeskyttelse, beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker.
P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning.
P310:
Ring omgående til GIFTINFORMATIONEN eller en læge.
P501:
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende regler

EF-GØDNING
ANALYSE
Mangan (Mn)........13,5% (200 gram/liter)
Vægtfylde:………..1480 g/l
Mangan baseret gødningsopløsning, indeholdende mangannitrat, mangansulfat og mangan-kompleks i en formulering, som er tilpasset bejdsning.
Håndtering:
Opbevares frostfrit. Vask huden efter arbejdets ophør.
Den behandlede udsæd må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
Opmærksomheden henledes på, at behandlet korn fylder mere i sækken,
samt at det kan skride dårligere.
INDHOLD:

1000 liter

NETTOVÆGT:

1480 kg

FABR..NR.:

BRUGSANVISNING:
Mangan Bejdse PRO 200 anvendes mod manganmangel i korn. Mangan Bejdse
PRO 200 har ingen effekt overfor frø- og jordbårne svampesygdomme, hvorfor
almindelig bejdsning mod disse foretages med dertil egnede midler umiddelbart
før påføringen af Mangan Bejdse PRO 200.
Ensartet fordeling bør tilstræbes.
RENGØRING AF BEJDSEUDSTYR:
De dele af bejdseanlægget, der er i kontakt med Mangan Bejdse PRO 200
rengøres med varmt vand. En grundigere rengøring foretages med sprit.
Øvrige bejdsemidler renses af i henhold til disses brugsanvisning.
SALGSVILKÅR – BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSSKYLDIGHED
Producenten garanterer at produktet i den uåbnede beholder svarer til den kemiske beskrivelse på denne etikette.
Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade, som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse ud over det i
brugsanvisning eller anden anvisning angivne eller anvendelse under unormale kulturbetingelser.
Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og andet indirekte tab og under ingen
omstændigheder kan producentens ansvarsskyldighed overstige prisen på det anvendte produkt. Køberen må
påtage sig alle risici ved lagring og anvendelse. I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og
leveringsbetingelserne.
Brug af produktet betyder at køberen accepterer disse salgsbetingelser.
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