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GPA/20/01/SWE/F : NA0120

GroPlan A+ optimerar
SKÖRD och KVALITET
GroPlan A+ ser till
att plantan hela tiden
bibehåller sin aktivitet
och tillväxt
GroPlan A+ säkrar
kvävetillgängligheten,
även vid olika
stressituationer
GroPlan A+ minimerar
stresspåverkan vid
torka, överskott
av vatten, frost
tillväxtstress mm
GroPlan A+ ser till
att grödan får vad
den behöver när den
behöver det.

En stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering,
samformulerad med Pidolic syra, Dimetylsulfon, Tryptofan,
Asparaginsyra. Ny teknologi för upptag, R100.
GroPlan A+ kan användas i ett stort antal grödor, t e x stråsäd,
oljeväxter, potatis, ärter, bönor och majs
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Lagstadgad försäkran om gödselmedel
Alla värden uttrycks som viktprocent (W/W). För vikt-volymprocent (W/V) eller g/l,
se produktdokumentation eller kontakta leverantören.

GroPlan A+ är en 11,8–6,1–6,2 NPK-gödsellösning med mikronäringsämnen för bladapplicering
Kväve totalt (N)
Ureakväve (N)

11,8 %
11,8 %

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5)		

6,1 % (2,7 % P)

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O)		

6,2 % (5,1 % K)

Vattenlöslig bor (B) i form av borsyra

0,025 %

Vattenlöslig koppar (Cu) i form av kopparsulfat

0,05 %

Vattenlösligt mangan (Mn) i form av mangansulfat

0,05 %

Vattenlösligt molybden (Mo) i form av natriummolybdat

0,005 %

Vattenlöslig zink (Zn) i form av zinksulfat

0,05 %

Innehåller även pidolic syra och dimetylsulfon

Dosering

3,0 – 5,0 l/ha, den lägre dosen vid förebyggande
behandling eller vid första tecken på stress.
Upprepad behandling kan vara aktuellt vid
kraftig påverkan med kvarvarande symtom.
Vattenvolym: 80 - 200 l/ha, beroende på
gröda och behandlingstillfälle.

Grödor

GroPlan A+ kan användas i ett stort antal grödor, t e x
stråsäd, oljeväxter, potatis, ärter, bönor och majs.

Tankblandning

Omskaka förpackningen väl före användning.
GroPlan A+ är blandbar med de flesta aktuella
produkter på marknaden. Vid osäkerhet
kontakta din rådgivare/säljare.
Tillredning av sprutvätskan skall ske enligt följande
ordning:
1.Tillsätt vatten i spruttanken
2.Tillsätt aktuellt växtskyddsmedel
3.Tillsätt GroPlan A+
Undvik tankblandning med preparat innehållande
fenoxisyra (t e x MCPA, 2,4-D m fl).
Vid behandling i kraftigt stressad gröda skall
preparat som kan ge brännskador undvikas.

Provblandning

För att testa den fysikaliska blandbarheten, kan
aktuella preparat blandas i en hink i relevanta
mängder, innan preparaten tillsätts till spruttanken.
För bäst resultat vid varmt väder skall behandling
ske tidig morgon eller sen kväll.

Avfallshantering

Faro- och skyddsangivelser
H314: Orsakar allvarliga frätskador på
hud och ögon.
H412: Skadliga långtidseffekter
för vattenlevande organismer.
P273: Undvik utsläpp till miljön.

P280: Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/			
ansiktsskydd.
P301+ P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj
munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+ P361+P353: VID HUDKONTAKT
(även håret): Ta omedelbart av alla 		
nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten .
P305+ P351+P338: VID KONTAKT MED
ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja.
P309+ P311: Vid exponering eller
obehag: Kontakta 			
GIFTINFORMATIONSCENTRAL
eller läkare.
P502: Rådfråga tillverkare eller leverantör
om återvinning eller återanvändning.

Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt
avfall och ska destrueras i enlighet med gällande
lagstiftning. Rengjort tomemballage (efter minst 3
sköljningar med vatten) och ytteremballage som ej
har varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på
närmaste återvinningscentral för energiåtervinning.
Tom förpackning får inte återanvändas.
Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur
(www.svepretur.se)

Observera

Tillverkaren garanterar för varans kvalitet
och jämnhet samt att medlet, under normala
förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen
angivna ändamålen. Tillverkaren fråntar sig däremot
allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller
utebliven effekt som har uppstått i förbindelse med
köparens inkorrekta lagring, transport, hantering
och användning av produkten.

FARA

En stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering,
samformulerad med Pidolic syra, Dimetylsulfon, Tryptofan,
Asparaginsyra. Ny teknologi för upptag, R100.
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