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

Blandbarhet:
Multiple 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.

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

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

Multiple 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 stråsäd och vallar.
Behandlingstidpunkt:
Multiple 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.
BEHANDLA EJ grödor som lider av sprutskador, frost, starkt
solsken, höga temperaturer eller torka.

Förvaring och säkerhetsåtgärder

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

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 Multiple och därefter resterade
vattenmängd, påbörja behandlingen utan fördröjning. Rengör
sprutan grundligt efter användning.

Innehåll: 5 liter
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Nestemäinen hivenaineseos, joka sisältää
330 g/l mangaania, 110 g/l kuparia, 84 g/l magnesiumia ja
84 g/l sinkkiä
Viljelykasvien, erityisesti viljojen hivenravinteiden puutokseen
KÄYTTÖOHJEET
Sisältö
Multiple on voimakas hivenaineiden seostiiviste, joka sisältää
330 g/l
mangaania, 110 g/l kuparia, 84 g/l magnesiumia ja 84 g/l
sinkkiä.
Suositeltava käyttömäärä
Seosta käytetään 1,0 l/ha sekoitettuna 200 litraan vettä/ha.
Käsittely toistetaan, jos puutostila on vaikea. Älä käytä yli 3 l/ha
kasvilajia ja kasvukautta kohti.
Käyttöajankohta
Multiple-seosta voidaan käyttää kasvustossa milloin tahansa,
kun puutosoireita esiintyy, oireita on odotettavissa tai
rutiininomaisena toimenpiteenä. Ruiskutus voidaan tehdä
viljakasveilla kun ne ovat saavuttaneet 3-lehtiasteen ja muilla
kasveilla kun lehtipinta-alaa on kehittynyt riittävästi ruiskutteen
imeytymiseksi.
Syyskylvetyt kasvit hyötyvät käsittelystä juuri ennen talven
tuloa. Paras tulos saavutetaan, kun ruiskutus tehdään aikaisin
aamulla tai illalla, kun kasvusto on kostea. Ruiskutusta ei pidä
tehdä kuumalla säällä, kirkkaassa auringonpaisteessa tai kun
kasvustoa vaivaa kuivuus tai muut stressitekijät.
Vesimäärä:
100 - 200 litraa hehtaarille.
Sekoitus ja ruiskutus
Pakkausta on ravisteltava hyvin ennen avaamista ja
käyttöä.
Seos vaatii jatkuvaa sekoitusta ennen käyttöä.
Täytä ruiskun säiliön kahdella kolmasosalla tarvittavasta
vesimäärästä ja käynnistä sekoitus.
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Lisää tarvittava määrä Multiplea säiliöön sekoituksen jatkuessa.
Lisää loput vedestä ja ruiskuta valmis seos heti kerralla peltoon.
Puhdista ruisku huolellisesti käytön jälkeen.
Yhteensopivuus
Multiple on fyysisesti yhteensopiva useimpien käytössä olevien
valmisteiden kanssa. Ota yhteys jälleenmyyjään tuoreimpien
sekoitustietojen saamiseksi. Olosuhteiden vaihtelun takia
suosituksia biologisesta yhteensopivuudesta ei voi antaa.
Säilytysohjeet ja varoitukset
Säilytä yli +5ºC lämpötilassa. Älä säilytä auringonvalossa.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Sisältää 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Voi aiheuttaa allergisen
reaktion.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P391: Valumat on kerättävä.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus toimitettava ongelmajätteen
vastaanottopaikkaan.

Pakkaus: 5 litraa
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