BRUGSANVISNING: RYST FLASKEN GRUNDIGT FØR BRUG.
Tilsæt den krævede mængde vand, og ryst grundigt. Må kun anvendes
fortyndet. Overskrid ikke de angivne påføringsmængder. Påføres med en
forstøver. Den bedst mulige virkning opnås ved at man sikrer sig, at
produktet påføres den øvre og nedre bladoverflade grundigt én gang
ugentligt. Luk beholderen tæt til efter brug. Beskyttes mod frost.
Opbevares uden for direkte sollys over 0oC og under 30oC.

Det bedste resultat opnås ved at gentage
sprøjtningen en gang om ugen.
FORTYNDINGSFORHOLD:
1 liter koncentrat til 500 liter vand.
2 ml koncentrat til 1 liter vand.
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Bekæmper en lang række vigtige skadedyrsarter,
bl.a. mellus, bladlus, spindemide og uldlus.
På grund af den fysiske virkemåde udvikler disse
skadedyr ikke resistens over for SBPI, når det
anvendes korrekt.
✔ Skadedyr udvikler ikke resistens
✔ Forebygger klorose og forbedrer bladenes farve
og sundhedstilstand
✔ Plantevaskemiddel der giver et renere,
blankt udseende
✔ Lang holdbarhed
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Vækstfremmer og pesticid
Bekæmper en lang række vigtige skadedyrsarter,
bl.a. mellus, bladlus, spindemide og uldlus
Kan anvendes til alle spiselige og dekorative afgrøder

✔ Biologisk

nedbrydelig

● Må ikke blandes med andet produkt – blandes kun med vand.
● Sørg for, at sprøjteudstyret renses før brug.
● Må ikke sprøjtes på planter, der er i blomst, da det kan give
pletter på kronbladene.
● Nogle sorter kan blive afsvedt, især under varme forhold
(det er tilrådeligt at sprøjte på små prøveområder først).

INDHOLD: Bladstruktur, Lineær sulfonat , 0,37 % w/w jern-chelat (Fe),
9,57 % w/w nitrogen (N).

bladnæring der giver
kraftig, sund vækst

✔ Bekæmper planteskadedyr
som f.eks. mellus, bladlus,
spindemide og uldlus

✔ Fysisk virkemåde
✔ Kan bekæmpe
meldug
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FORSIGTIGHEDSREGLER: Sørg for, at koncentratet ikke kommer
i kontakt med huden og øjnene. Hvis det kommer i øjnene, vaskes
øjnene i rent vand. Hvis hænder eller hud kommer i kontakt med
koncentratet i længere tid, vaskes med sæbevand. Hold koncentratet
utilgængeligt for børn og dyr. Hold koncentratet væk fra madvarer og
vandmiljøer med liv.

✔ Kan anvendes hele året
✔ Intet høstinterval
✔ Plantestimulerende

SIKKER

BEMÆRK:

EFTER PÅFØRING
Patentinformation kan fås på www.sbpi.co.uk
Fremstillet i Guernsey af STAN BROUARD LIMITED,
Landes du Marche, Vale, Guernsey, Great Britain, GY1 3FE.

Tlf: +44 (0) 1481 252521 - Fax: +44 (0) 1481 253154
E-mail: info@sbpi.co.uk www.sbpi.co.uk
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One Litre label. Size 60mm x 150mm
Top right hand corner - square cut.
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