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11014888_22057838_FINLAND - SINGLE BACK

FILL IN DIMENSIONS (WXH)

Country FINLAND Single label 190 x 149 mm

Product SKU 11014888 Base for Booklet

Product SKU Description JETT_10L_FI Booklet

Label SKU 22057838 Number of pages (Booklet)

Label SKU Description LBL_SL-B_10L_JETT_FI_1 Carton label

Label SKU (earlier version(s)) Preprinted Material

P 287C

Fara
H302 Farlig vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
H373 Kan orsaka skador på organ genom långvarig
eller upprepad exponering.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter.
P260 Andas inte in dimma eller ångor.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd/hörselskydd.
P303 + P361 + P353 VID KONTAKT 
MED HUD
(eller hår): Ta omedelbart av alla
kontaminerade kläder. Skölj 
huden med vatten.
P304 + P340 + P310 VID 
INANDNING:
Flytta personen till frisk luft och ge
möjlighet till bekväm andning. Ring 
omedelbart en
GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT 
MED ÖGON: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja. Ring 
omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
P391 Samla upp spill.
Innehåller: mangandinitrat.

Jett®
Gödningsmedel

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

En bladkälla av lättlöslig, växttillgänglig mangan.
Enkelt oorganiskt mikronäringsgödselmedel (PFC 1.(C)(II)(b))
Lösning av mikronäringsgödselmedel bestående av mangan (Mn) nitrat
Vattenlöslig mangan (Mn):  13,6 % vikt/vikt 20,0 % vikt/volym
Ingredienser: mangannitrat (CMC1. Råvaruämnen och råvarublandningar).
Innehåller även:
Kväve (N):   7,0 % vikt/vikt  10,2 % vikt/volym
FORMULERING
Jett® gödningsmedel är en helt löslig formulering av mangannitrat för bladbehandling vid manganbrist i 
grödor. Nitratformen av mangan är upp till 25 % mer växttillgänglig än konventionella sulfatformer och är 
särskilt användbar för bladapplicering på grödor som kräver stora mängder mangan.
ANVÄNDNINGSGRAD
Marginell brist:  Applicera 1,25 l/ha i minst 200 liter vatten
Måttlig/allvarlig brist:  Applicera 2,5 l/ha i minst 200 liter vatten
TIMING
Spannmål:  Applicera efter behov efter 3 bladstadiet
Andra grödor:  Applicera vid behov när grödan har utvecklat tillräckligt med blad för att absorbera sprayen
Används endast om det finns ett erkänt behov. Överskrid inte lämpliga doser.
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 Jett® 
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
Jett® gödningsmedel är fysiskt och kemiskt kompatibel med ett brett utbud av agrokemiska produkter. 
Kontakta din leverantör för den senaste informationen.  Uppdaterad information finns på www.fmcagro.fi.
Läs alltid etiketten på partnerprodukten noga innan du blandar med Jett® gödningsmedel.
LAGRING
Skyddas för frost. Förvara över 5ºC.
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.
Produktionsdatum och parti nr: 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 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, Jett are trademark of FMC 
Corporation and or its affiliates. © 2023 FMC 
Corporation All rights reserved.
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