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11014887_22056207_FINLAND - SINGLE BACK

FILL IN DIMENSIONS (WXH)

Country FINLAND Single label 190 x 149 mm

Product SKU 11014887 Base for Booklet

Product SKU Description HU-MAN 15_10L_FI Booklet

Label SKU 22056207 Number of pages (Booklet)

Label SKU Description LBL_SL-B_10L_HU-MAN 15_FI_1 Carton label

Label SKU (earlier version(s)) Preprinted Material

P 287C

LAGRING
Skyddas för frost. Förvaras i temperatur över 5°C.
Förvaras i svalt och väl ventilerat utrymme.
Förvaras inte i direkt solljus eller i närheten av direkta värmekällor.
Förvaras oåtkomligt för barn Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och 
djurfoder.

Fara
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad 
exponering.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P260: Inandas inte sprej.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd.
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN skölj 
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja.
P337+313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd 
avfallsanläggning som miljöfarligt avfall i enlighet med lokala 
föreskrifter.
Innehåller: MANGAN (II) SULFAT 
Produktionsdatum och partinr: Se förpackningens övre del
Nödcentralsverket: tel 112
Giftinformationscentralen 24h direkt 09 - 471 977 eller växeln 09 – 4711 
Användning eller kopiering av förpackningstexterna i kommersiellt syfte är 
förbjuden

Förpackning: 10 liter
Förpackad i lådor om 2 x 10 liter

Sammansatt oorganiskt mikronäringsgödselmedel (PFC 1.(C)(II)(b))
Lösning av mikronäringsgödselmedel bestående av mangan (Mn) (sulfat) och zink (Zn) (nitrat)
Alla näringsämnen är lösliga i vatten.
Mangan (Mn): 10,3 % vikt/vikt 14,4 % vikt/volym
Zink (Zn):  0,72 % vikt/vikt  1,0 % vikt/volym
Ingredienser: mangansulfat. Alla ämnen tillhör CMC1. Råvaruämnen och
råvarublandningar.
Innehåller även:
Magnesium (MgO): 0,14 % vikt/vikt  0,19 % vikt/volym
Svavel (SO3):  17,2 % vikt/vikt  24,0 % vikt/volym
FORMULERING
En mangan- och zinkprodukt med svavel och magnesium för bladapplicering formulerad för 

förbättrad kompatibilitet med tankblandning, upptag och translokation av näringsämnet i växten.
ANVÄNDNINGSMÄNGD
Använd 1 - 2 l/ha i 200 liter vatten. Upprepade appliceringar kan vara nödvändiga om måttlig till 
allvarlig brist är känd eller identifieras genom analys.
TIMING
Spannmål: 3-bladstadium till andra detekterbara noden (GS 13 - 32). En applicering till höstsådda 
grödor före vinterdvala rekommenderas starkt. 
Raps: oktober till november före vinterdvala. Vår vid start av stamförlängning.
Sockerbetor, rotfrukter, grönsaker: Från 4 - 6 äkta bladstadier.
Potatis: Från 1 vecka efter 100 % uppkomst.
Ärtor/bönor: 4 - 6 äkta bladstadier (för avkastning) och vid, eller runt blomning (för kvalitet).
Andra grödor: Applicera så tidigt under växtsäsongen som möjligt förutsatt att det finns tillräckligt 
med bladtäckning.
Används endast om det finns ett erkänt behov. Överskrid inte lämpliga dosrater.
Det rekommenderas att jord- och vävnadsanalysresultat används när så är möjligt för att styra 
appliceringar för mikro- och makronäring för att optimera grödans näringsstatus.
Applicera inte produkten i starkt solljus eller i temperaturer över 25°C. Om möjligt, bespruta på 
kvällen eller tidigt på morgonen för bästa resultat.
APPLICERING
Skaka behållaren noggrant före öppnande och användning. Sprututrustningen ska vara ren.
Fyll spruttanken till hälften med rent vatten, starta omrörning och tillsätt den uppmätta mängden 
Hu-man 15 gödningsmedel som krävs.
Skölj behållaren noggrant och fortsätt med att skölja spruttanken, fyll på och applicera utan dröjsmål. 
Rör om kontinuerligt. Rengör sprutan noggrant efter användning.
BLANDBARHET
HU-man 15 gödningsmedel är fysiskt och kemiskt kompatibelt med ett brett utbud av agrokemiska 
produkter. Kontakta leverantören för den senaste informationen. Uppdaterad information finns på 
www.fmc-agro.co.uk. Läs alltid etiketten på partnerprodukten noga innan du blandar med Hu-man 
15 gödningsmedel.

Importerad till Sverige av: 
(Tillståndsinnehavare)
FMC Agricultural Solutions A/S Thyborønvej 78, 
7673 Harboøre, Danmark.
Tel.: +45 96909690, www.fmcagro.fi

Tillverkad av:
FMC Agro Ltd, Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, 
Storbritannien.

FMC, FMC logo, Hu-Man 15 are trademark 
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Hu-Man 15 
gödningsmedel

En formulerad mangan- och zinkprodukt för bladapplicering
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