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Zoom är en unik formulering av mangan, magnesium, svavel, kväve, bor och molybden för bladgödsling till oljeväxter, ärtor
och bönor

INNEHÅLL
Kväve (N):
K (Mg):
Magnesium
B
Svavel (S):
Bor (B): M
Mangan (Mn):
D
Molybden (Mo):

80 g/l
90 g/l
80 g/l
50 g/l
90 g/l
4 g/l

80 g/l
80 g/l
50 g/l
4 g/l

DOSERING
1,5 l/ha beroende på situationen i fält och hur allvarlig näringsbristen är.

Behandlingstidpunkter:
Zoom kan appliceras på grödan vid uppkommen eller förväntad brist, eller som en rutinbehandling för att bibehålla kvaliteten
och för att öka säkerheten i en bättre övervintring.
Oljeväxter:
Behandla i 4-9 örtbladstadiumet och upprepa om nödvändigt med 10 – 14 dagars intervall. Höstraps behandlas både höst och
vår för bäst resultat.
Bönor, ärtor och bladkålen:
Behandla tidigt på säsongen när plantorna har tillräcklig bladmassa för att kunna ta upp sprutvätskan, upprepa om nödvändigt
med 10 – 14 dagars intervall.

BEHANDLA EJ grödor som lider av sprutskador, frost, starkt solsken, höga temperaturer eller torka.

VATTENMÄNGD
200 l/ha.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Fyll sprutan med hälften av den rekommenderade vattenmängden och starta omrörningen. Tillsätt den rekommenderade
mängden Zoom och därefter resterade vattenmängd, påbörja behandlingen utan fördröjning.
Rengör sprutan grundligt efter användning.
Skaka förpackningen väl före användning
blandningen kräver kontinuerlig omrörning

BLANDBARHET
Zoom 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.

Ainutlaatuinen mangaanin, magnesiumin, boorin ja molybdeenin seos, johon on lisätty typpeä ja rikkiä. Käytetään
lehtilannoitteena öljykasvi-, kaali-, herne- ja papuviljelyksillä.

SISÄLTÖ
Typpi (N):
Magnesium (Mg):
Rikki (S):
Boori (B):
Mangaani (Mn):
Molybdeeni (Mo):
Lisätty humushappo

80 g/l
90 g/l
80 g/l
50 g/l
90 g/l
4 g/l

KÄYTTÖMÄÄRÄ
1,5 l/ha, riippuen ravinteiden puutetilasta.

KÄYTTÖAJANKOHTA
Öljykasvit:
Aloita käsittely 4-9 -lehtiasteella ja toista käsittely tarpeen vaatiessa 10-14 päivän välein ja varsien kasvun ollessa voimakas.

Palkokasvit (pavut, herneet, soijapavut), lehtikaalit:
Ruiskutus tehdään aikaisessa kasvuvaiheessa, kun taimissa on riittävästi lehtipinta-alaa ruiskutteen
imeytymiseen. Toista käsittely tarvittaessa 10-14 päivän välein kuitenkin viimeistään 4 viikkoa ennen
sadonkorjuuta.

ÄLÄ RUISKUTA stressin alaista kasvustoa, joka kärsii ruiskutusvaurioista, hallasta, kirkkaasta
auringonpaisteesta, kuumuudesta tai kuivuudesta. Ruiskuta aikaisin aamulla tai illalla parhaan tuloksen
varmistamiseksi.

VESIMÄÄRÄ
Seosta käytetään sekoitettuna 200 litraan vettä/ha. Varmista, että ruiskutteen peittävyys on hyvä.

Försäljning: K-lantbruk

SEKOITUS
Täytä ruiskun säiliö puolella tarvittavasta vesimäärästä ja käynnistä
sekoitus. Lisää tarvittava määrä Zoomia säiliöön sekoituksen
jatkuessa. Lisää loput vedestä ja ruiskuta välittömästi. Puhdista ruisku huolellisesti käytön jälkeen.

Pakkausta on ravisteltava hyvin ennen avaamista ja käyttöä.
Pidä sekoitus käytössä koko annostelun ja ruiskutuksen ajan.

YHTEENSOPIVUUS
Zoom on fyysisesti yhteensopiva useimpien hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden kanssa. Ota yhteys jälleenmyyjään
tuoreimpien sekoitustietojen saamiseksi. Olosuhteiden vaihtelun takia, suosituksia biologisesta yhteensopivuudesta ei voi
antaa.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas produkten. Använd skyddskläder och handskar
Vid förtäring sök genast sjukhushjälp.
Innehåller 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

TURVALLISUUSOHJEET
Pidä poissa lasten ulottuvilta. Älä hengitä ruiskutesumua Käytä suositusten mukaista suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
Jos ainetta niellään, on heti hakeuduttava lääkärin hoitoon ja tämä pakkaus tai etiketti on näytettävä.
Kansalliset ja kansainväliset turvallisuusohjeet koskevat tämän aineen käyttöä.
Sisältää 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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