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Valmistettu ehdottomasti parhaista 
raaka-aineista ja siihen on lisätty amidi-
typpeä lisäämään imeytymistä ja paran-
tamaan siten lisättyjen ravintoaineiden 
 vaikutusta.
BioMangan 170 NSP –tuotetta voidaan 
 sekoittaa useimpien torjunta-aineiden 
kanssa.
HUOM! Emme voi ottaa tuotevastuuta 
muiden lannoitteiden tai torjunta-aineiden 
kanssa tehtävistä sekoituksista.
Ennen sekoitusta, yhden tai useamman tor-
junta-aineen kanssa, suosittelemme pienen 
koe-erän tekemistä.
BioNutria Danmark ei ota vastuuta sekoi-
tusten vaikutuksesta, mutta takaa aino-
astaan BioMangan 170 NSP –tuotteen sisäl-
lön.

ANNOSTELU
BioMangan 170 NSP –tuotetta käytetään 
tarpeen mukaan. Ohjeellinen annostelu 2–4 
l/ha. Käsittely toistetaan mikäli tarpeellista.
BioMangan 170 NSP –tuotetta voida-
an hyödyllisesti sekoittaa jonkun 
BioCrop-tuotteen kanssa.

KÄYTTÖ
BioMangan 170 NSP –tuotetta 
levitetään sekoitettuna 100-200 
litran vesimäärään hehtaaria kohti. 

Koska tuote imeytyy lehtien läpi, on eduksi, 
jos maan kasvipeitto on tiheä.

KÄSITTELY JA SÄILYTYS
BioMangan 170 NSP –tuote tulee säilyttää 
pakkaselta suojattuna ja lapsilta ulottumat-
tomissa. Tuotetta käsiteltäessä tulee käyt-
tää suojakäsineitä ja suojalaseja.

VAARA
Sisältää: Mangaanisulfaattimonohydraatti.
Vaaralausekkeet: H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. 
H373 Saattaa vahingoittaa aivoja pitkäaikaisessa tai 
toistuvassa altistumisessa. H411 Myrkyllistä vesie-
liöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumatto-
missa. P260 Älä hengitä höyryä/suihketta. P273 
Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä 
suojakäsineitä/suojavaatetusta/kasvonsuojainta. 
P305 + P351 + P338 + P310 JOS KEMIKAALIA JOUTUU 
SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIE-
TOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P314 Hakeudu lääkäriin, 
jos ilmenee pahoinvointia. P391 Valumat on kerättävä.

TUOTESELOSTE 

G/L Paino-%

Kokonais 
N

24,82 1,70

CO (NH2)2 24,82 1,70

P 18,25 1,25

S 104,97 7,19

Mn 179,58 12,30

om.paino 1,46

pH 0,46

     Laatu ei maksa - se maksaa itsensä takaisin! bionutria.dk

 BioMangan 170 NSP
Korjaa ja ehkäisee tehokkaasti mangaanin puutetta kaikissa viljely
kasveissa. Valmis korkealaatuinen mangaaniliuos.
Sisältää lisäksi typpeä, rikkiä ja fosforia.

LISÄTTY SUPER-
TEHOSTEAI NEITA, 

jotka antavat tuotteen
ravintoaineille

parhaimman mahdollisen
imeytymisen ja

vaikutuksen


