
Majstro är en koncentrerad suspensionsblandning som
innehåller 330 g/l mangan, 110 g/l koppar, 84 g/l magnesium
och 84 g/l zink. För användning i majs och stråsäd.

Dosering:
1,0 liter/ha. Behandlingen upprepas vid allvarlig brist.
(Använd inte mer än 3 liter/ha per gröda och säsong)

Behandlingstidpunkt:
Majstro kan appliceras på grödan vid uppkommen eller
förväntad brist, eller som en rutinbehandling för att bibehålla
kvalitén. I stråsäd görs behandlingen från grödans 3 bladstadium. 
I andra grödor sker behandling när nödvändigt
bladverk har utvecklats för att kunna absorbera sprutvätskan.

Höstsådda grödor drar nytta av behandling strax före invintring. 
Bäst resultat uppnås när Majstro appliceras tidig
morgon eller kväll på saftspända plantor.

BEHANDLA EJ grödor som lider av sprutskador, frost, starkt
solsken, höga temperaturer eller torka.

Vattenmängd:
100 – 200 liter per ha.

Tillredning av sprutvätskan:
SKAKA FÖRPACKNINGEN VÄL FÖRE ANVÄNDNING
BLANDNINGEN KRÄVER KONTINUERLIG OMRÖRNING
Fyll sprutan med två tredjedelar av den rekommenderade
vattenmängden och starta omrörningen. Tillsätt den
rekommenderade mängden Majstro och därefter resterade
vattenmängd, påbörja behandlingen utan fördröjning. 
Rengör sprutan grundligt efter användning.

Tomemballage:
Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls
i spruttanken och används vid bekämpningen.
Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt
information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med
växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs
återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i
kommunen. Cheminova är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Blandbarhet:
Majstro är blandbar med flera preparat. Kontakta din
säljare/rådgivare för att få de senaste rekommendationerna
och råden. Beroende på variationer i förutsättningar och
förhållanden kan inga rekommendationer för biologisk
förenlighet göras.

Förvaring och säkerhetsåtgärder

Märkningsuppgifter (CLP):
H411: Giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P391: Samla upp spill.
P501: Innehållet/Behållaren lämnas
till insamlingsställe för farligt avfall.
Innehåller 1,2-Benzisothiazolin-3-one.
Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förvaras ej under + 5 grader C. 
Förvara inte i direkt soljus.

Innehåll: 5 liter
Transportförpackning 2 x 5 liter
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