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Valmis korkealaatuinen ravintoaineliuos, 
joka sisältää kaikkia välttämättömiä mik
roravintoaineita, hivenaineita sekä pienen 
määrän typpeä (N). Katso tuoteseloste.

KÄYTTÖ
BioCrop OptiML –tuotetta voidaan käyttää 
kaikkiin viljelykasveihin ennaltaehkäi
sevänä mikroravintoaine ja hivenaine
puutetta vastaan. Mikäli on epäilys tai ko
kemusta kasvien mangaaninpuutteesta, 
voidaan puutteen vastaista vaikutusta pa
rantaa lisämangaanilla.
Suosittelemme sekoitusta, joka sisälstää 
vapaavalintaisen määrän BioMangan 180 
NS  tai BioMangan 170 NSP tuotetta.
Vaihtoehtoisesti voidaan BioCrop OptiML 
tuotetta sekoittaa mangaanisulfaattiin.
HUOM! Emme voi ottaa tuotevastuuta 
muiden lannoitteiden tai torjuntaaineiden 
kanssa tehtävistä sekoituksista. Ennen se
koitusta, yhden tai useamman torjuntaai
neen kanssa, suosittelemme pienen koe
erän tekemistä.
BioNutria Danmark ei ota vastuuta sekoi
tusten vaikutuksesta, mutta takaa aino
astaan BioCrop OptiML –tuotteen sisällön.

ANNOSTELU 
Ohjeellinen annostelu 7,510 l/ha – käy
tetään valinnaisessa vesimäärässä.  
Määrää voidaan vaihdella tarpeen ja kon
sulentin suosituksen mukaan. Koska tuote 
imeytyy lehtien läpi, on tärkeää, että maan 
kasvipeitto on tiheä.

KÄSITTELY JA SÄILYTYS
BioCrop OptiML –tuotetta tulee säilyttää pak
kaselta suojattuna ja lapsilta ulottumatto
missa. Tuotetta käsiteltäessä tulee käyttää 
suojakäsineitä ja suojalaseja.

VAROITUS
Vaaralausekkeet:H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet:P102 Säilytä lasten ulottumatto
missa.P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
kasvonsuojainta.P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA 
JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean 
minuutinajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. 
Jatka huuhtomista.P337 + P313 Jos silmäärsytys jat
kuu: Hakeudu lääkäriin.

LISÄTTY SUPER-
TEHOSTEAINEITA, 

jotka antavat tuotteen 
ravintoaineille 

parhaimman mahdollisen 
imeytymisen ja 

vaikutuksen
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 BioCrop OptiML
Erikoiskoostumus maissin ja sipulin tuotantoa varten. 
Valmis korkealaatuinen ravintoaineliuos, joka 
sisältää kaikkia välttämättömiä mikroravintoaineita.

TUOTESELOSTE  

G/L Paino%

Kokonais 
N

20,06 1,70

CO (NH2)2 20,06 1,70

S 37,64 3,19

Mn 11,80 1,00

Mg 17,70 1,50

Cu 1,18 0,10

Zn 2,36 0,20

B 2,12 0,18

Fe 11,80 1,00

Mo 0,012 0,01

om.paino 1,18

pH 2,50


