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Ett fullt lösligt mikronäringsämne för bladbehandling. Innehåller 235 g/l mangan i form av nitrat.
FORMULERING
Jett Mn235 är en fullt löslig formulering av mangannitrat för bladbehandling vid manganbrist i grödor. Nitratformen av mangan
är upp till 25% mer växttillgänglig än konventionella sulfatformer och är speciellt användbar för bladbehandling av grödor som
kräver stora mängder mangan.
ANVÄNDNINGSGRAD
Marginell brist: Använd 1,1 l/ha i åtminstone 200 liter vatten
Måttlig/ svår brist: Använd 2,2 l/ha i åtminstone 200 liter vatten
Använd inte mer än 10 liter per gröda per säsong
TIDPUNKT
Spannmål: Applicera efter behov efter 3-bladsstadiet.
Andra grödor: Använd vid behov när grödan har utvecklat tillräckligt bladverk för att absorbera besprutningen.
Applicera inte produkten i mycket starkt solljus eller vid temperaturer över 25°C. 
Om möjligt, bespruta på kvällen eller tidigt på morgonen för bästa resultat.
APPLICERING
Skaka behållaren väl före den öppnas och används. 
Sprututrustningen ska vara ren. Fylla spruttanken till hälften med vatten, börja omskakning och tillsätt önskad mängd Jett
Mn235. Skölj behållaren ordentligt, tillsätt sköljvätskan till spruttanken, fyll på och använd utan dröjsmål. Fortsätt hela tiden
omskakningen. Rengör sprututrustningen noggrant efter användning.
Guard 2000® kan tillsättas vid 0,1% v/v av vattenvolymen för att förbättra besprutningsretentionen och regnfastheten.
KOMPATIBILITET
Jett Mn235 är fysiskt och kemiskt kompatibelt med ett brett sortiment av lantbrukskemiska produkter. Kontakta din leverantör
för den senaste informationen. Uppdaterd information finns på www.headland-ag.co.uk. Läs alltid partnerproduktens etikett
noggrant innan blandning med Jett Mn235.
FÖRVARING
Skyddas mot frost. Förvaras vid temperaturer över 5°C.
Förvaras svalt och i väl ventilerad lämplig lokal. Förvara inte i direkt solljus eller intill direkta värmekällor. Förvaras oåtkomligt
för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel, dryck och djurfoder.
Säkerhetsföreskrifter:
H302: Skadligt vid förtäring. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Fara
P260: Inandas inte sprej. 
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P301+310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P314: Sök läkarhjälp vid obehag.
Farliga beståndsdelar: MANGANESE DINITRATE

Täysin veteen liukeneva mikroravinne lehtilannoitukseen. Sisältää 235 g/l mangaania nitraattina.
KOOSTUMUS
Jett Mn235 on täysin veteen liukeneva mangaaninitraattiravinne, joka on tarkoitettu
mangaanin puutoksesta kärsivien kasvien lehtilannoitukseen. Kasvit kykenevät
hyödyntämään nitraattina annettavan mangaanin jopa 25 % tehokkaammin kuin
perinteiset sulfaattiravinteet, ja Jett Mn235 soveltuu erityisesti suuria
mangaanimääriä tarvitsevien viljakasvien lehtilannoitukseen.
MÄÄRÄ
Vähäinen puutos: Käytä 1,1 l/ha; sekoita vähintään 200 litraan vettä.
Keskivakava tai vakava puutos: Käytä 2,2 l/ha; sekoita vähintään 200 litraan vettä.
Älä käytä saman kasvukauden aikana yli 10 litraa kasvia kohti.
AJOITUS
Viljakasvit: Käytä tarpeen mukaan, kun taimissa on vähintään 3 lähteä.
Muut kasvit: Käytä tarpeen mukaan, kun taimissa on riittävästi lehtiä. 
Älä levitä tuotetta kirkkaassa auringonvalossa tai yli 25 °C:n lämpötilassa. 
Parhaat tulokset saavutetaan, jos ruiskutus suoritetaan illalla tai varhain aamulla.
LEVITYS
Ravista pakkaus huolellisesti ennen avaamista ja käyttöä.
Ruiskutuslaitteiston tulisi olla puhdas. Täytä ruiskutussäiliö puolilleen vedellä, aloita
sekoittaminen ja lisää tarvittava määrä Jett Mn235 -tuotetta. Huuhtele pakkaus
huolellisesti, lisää huuhteluvesi säiliöön, suorita täyttö valmiiksi ja levitä
välittömästi. Jatka sekoittamista koko levityksen ajan. Puhdista ruiskutuslaitteisto
huolellisesti käytön jälkeen.
Lannoitteen tasaista leviämistä, tarttumista ja sateenkestoa voidaan parantaa
lisäämällä liuokseen 0,1 tilavuusprosenttia Guard 2000® -kiinnitettä.
YHTEENSOPIVUUS
Jett Mn235 on fyysisesti ja kemiallisesti yhteensopiva monien muiden
maatalouskemikaalien kanssa. Pyydä viimeisimmät tiedot toimittajaltasi.
Ajantasaista tietoa on saatavilla myös osoitteesta www.headland-ag.co.uk. Lue
aina muiden tuotteiden tuoteselosteet huolellisesti ennen niiden sekoittamista Jett
Mn235 -tuotteen kanssa.
VARASTOINTI
Suojaa pakkaselta. Säilytä vähintään 5 °C:n lämpötilassa.
Säilytä viileässä, tuuletetussa tilassa, joka soveltuu kemikaalien varastointiin. Älä
säilytä suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden läheisyydessä. Pidä poissa
lasten ulottuvilta. Pidä poissa elintarvikkeiden ja eläinten ravinnon läheisyydestä.
Turvallisuusohjeet
H302: Haitallista nieltynä. 
H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Vaara
P260: Älä hengitä suihketta. 
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 
P301+310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P305+351+338: JOS KEMIKAALIA
JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P314: Hakeudu lääkäriin,
jos ilmenee pahoinvointia.
Vaaralliset aineosat: MANGANESE DINITRATE

Förpackning/Pakkaus: 10L
Partinummer: se förpackningens övre del Tillverkad i 
Stor-Britannien/ Eränumero: katso pakkauksen yläosa 
Valmistettu Isossa-Britanniassa
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