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Brassec

Ett suspentionskoncentrat av näringsämnen
Innehåll:
Mangan (Mn):
90 g/l
Magnesium (Mg):
90 g/l
Svavel (S):
80 g/l
Kväve (N):
80 g/l
Bor (B):
50 g/l
Molybden (Mo):
4 g/l
Med tillsats av humic acid
Brassec är en unik formulering av mangan, magnesium,
svavel, kväve, bor och molybden för bladgödsling till
oljeväxter, ärtor och bönor
Dosering:
1,5 - 3,0 l/ha beroende på situationen i fält och hur allvarlig
näringsbristen är.
Behandlingstidpunkter:
Brassec kan appliceras på grödan vid uppkommen eller
förväntad brist, eller som en rutinbehandling för att bibehålla
kvaliteten och för att öka säkerheten i en bättre övervintring.
Oljeväxter:
Behandla i 4-9 örtbladstadiumet och upprepa om nödvändigt
med 10 – 14 dagars intervall. Höstraps behandlas både höst
och vår för bäst resultat.
Bönor och ärtor:
Behandla tidigt på säsongen när plantorna har tillräcklig
bladmassa för att kunna ta upp sprutvätskan, upprepa om
nödvändigt med 10 – 14 dagars intervall.
BEHANDLA EJ grödor som lider av sprutskador,
frost, starkt solsken, höga temperaturer eller torka.
Vattenmängd:
200 l/ha.
Producent og godkendelsesindehaver:
Headland Agrochemicals
Rectors Lane, Pentre,
Flintshire, CH5 2DH
United Kingdom
Tel: +44(0)1244 537370
Fax: +44(0)1244 532097
enquiry@headlandgroup.com

11 736

Tillredning av sprutvätskan:
Fyll sprutan med hälften av den rekommenderade
vattenmängden och starta omrörningen. Tillsätt den
rekommenderade mängden Brassec och därefter resterade
vattenmängd, påbörja behandlingen utan fördröjning.
Rengör sprutan grundligt efter användning.
SKAKA FÖRPACKNINGEN VÄL FÖRE ANVÄNDNING
BLANDNINGEN KRÄVER KONTINUERLIG OMRÖRNING
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:
Brassec 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.
Säkerhetsåtgärder:
Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik att inandas produkten.
Använd skyddskläder och handskar
Vid förtäring sök genast sjukhushjälp.

Innehåll: 5 liter
Transportförpackning 2 x 5 liter
Importör:

Box 671, 53116 Lidköping,
Sverige
Tel.nr. +46 (0)51082810

Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig
www.cheminova.dk
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