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Innehåll: Propamocarb (hydroklorid) 722 g/l (66,9 vikt-%). Vattenlösligt koncentrat.

Användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av gurka, tomat och
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Innehåll: Propamocarb (hydroklorid) 722 g/l (66,9 vikt-%). Vattenlösligt koncentrat.

Tomemballage
förpackningarna rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder.Använd
Tom
får inte återanvändas.
De tomma förpackningarna
skaav
sköljas
ordentligt med
och ögonskydd
vid rengöring
tomemballage
alltidförpackning
minst skyddshandskar
vatten
minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet
och
spruta.
häller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar
Nordisk
Alkali är anslutet till SvepRetur
med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och
(www.svepretur.se).
återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt
Lagring
med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral.
kt, svalt
och frostfritt.
Mör
Företaget
är anslutet
till SvepRetur (www.svepretur.se).

OMSKAKAS
VÄL FÖRE ANVÄNDNING
Lagring
Mörkt, svalt och frostfritt.
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Mot Pythium och Phytophtora

BRUKSANVISNING
PROPLANT är ett systemiskt svampmedel mot jordburna skadesvampar som t ex Pythium och Phytophtora.
PROPLANT upptas huvudsakligen via plantornas rötter. Behandling med PROPLANT bör göras vid varje
omplantering samt efter behov under plantornas tillväxt.
Eftersom PROPLANT upptas huvudsakligen via rötterna är det viktigt att medlet utvattnas/utsprutas på ett
sådant sätt att det snabbt kommer i kontakt med rötterna. Behandla inte på uttorkad jord. Tillse att fuktigheten
är god efter behandling.
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Mot
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Rotade
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Efter inkrukning: vattna med 0,15% lösning. Beräkna ca 100 ml vätska per 11 cm kruka.

Behandla max 2 gånger per år med minst 7 dagars mellanrum mellan behandlingarna.

Behandla max 2 gånger per kulturomgång med minst 7 dagars mellanrum mellan behandlingarna.

Mot Peronospora (bladmögel)

Mot Peronospora (bladmögel)
Spruta med 0,15% lösning. Skölj efter med rent vatten. Behandla max 2 gånger per år med minst 7 dagars mellanrum
Spruta med 0,15% lösning. Skölj efter med rent vatten. Behandla max 2 gånger per kulturomgång med minst
mellan behandlingarna.
7 dagars mellanrum mellan behandlingarna.

Undvik spill på växternas bladverk. Känsliga plantor ska sköljas över med rent vatten efter behandlingen.

Undvik spill på växternas bladverk. Känsliga plantor ska sköljas över med rent vatten efter behandlingen.
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beräkna 0,5 l vätska
planta.
Ovanstående behandling kan även utföras via droppbevattningen. Använd 2 literProplant/10000 liter vatten
(0,02%) och beräkna 0,5 l vätska per planta.
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Innehåll: Propamocarb (hydroklorid) 722 g/l (66,9 vikt-%). Vattenlösligt koncentrat.
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definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.
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Innehåll: Propamocarb (hydroklorid) 722 g/l (66,9 vikt-%). Vattenlösligt koncentrat.
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