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VARNING
VARNING

Silwet Gold är baserat på silikon och hör till den nya generationen av vätmedel som

avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella
Egenskaper

vätmedlen. Silwet Gold gör så att sprutvätskan utbreder sig betydligt bättre på
Silwet Gold är baserat på silikon och hör till den nya generationen av vätmedel som
växtytan, och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade, t.ex. blad som
avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella
håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten
vätmedlen. Silwet Gold gör så att sprutvätskan utbreder sig betydligt bättre på
möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten
växtytan, och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade, t.ex. blad som
förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.
håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten
möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten
Bruksanvisning
förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.
Den rekommenderade brukskoncentrationen är 0,01 - 0,05 % och den högsta
dosen är 0,3 l/ha.
Bruksanvisning
I lantbruksgrödor är dosen 0,075 - 0,1 l/ha i vattenmängden 100 - 200 l/ha.
Den rekommenderade brukskoncentrationen är 0,01 - 0,05 % och den högsta
Högre dos av Silwet Gold förbättrar inte utbredningen men ökar risken för att
dosen är 0,3 l/ha.
vätskan rinner av. Följ alltid rekommendationerna för använda preparat och
I lantbruksgrödor är dosen 0,075 - 0,1 l/ha i vattenmängden 100 - 200 l/ha.
karenstider som används i tankblandningen.
Högre dos av Silwet Gold förbättrar inte utbredningen men ökar risken för att
vätskan rinner av. Följ alltid rekommendationerna för använda preparat och
karenstider som används i tankblandningen.

Gröda

Silwet Gold L/ha

Vattenmängd L/ha

Stråsäd
Gröda
Betor
Stråsäd
Övriga lantbruksgrödor
Betor

0,075-0,1 l
Silwet Gold L/ha
0,1 l
0,075-0,1 l
0,1 l
0,1 l

100-200 l
Vattenmängd L/ha
150-200 l
100-200 l
150-200 l
150-200 l

Övriga lantbruksgrödor
Gröda

0,1 l
Silwet Gold konc.*

150-200 l
Vattenmängd/ha

Potatis
Gröda
Grönsaker
Potatis
Jordgubbar
Grönsaker
Frukt, bär
Jordgubbar
Prydnadsväxter (friland)
Frukt, bär
Bladgödsling
Prydnadsväxter (friland)
*koncentration 0,025-0,05% =
Bladgödsling
25-50 ml/100 l vatten

0,025-0,05%
Silwet Gold konc.*
0,025-0,05%
0,025-0,05%
0,025-0,05%
0,025-0,05%
0,025-0,05%
0,025-0,05%
0,01-0,05%
0,025-0,05%
0,025-0,05%
0,01-0,05%

100-200 l
Vattenmängd/ha
200-500 l
100-200 l
500-1000 l
200-500 l
200-500 l
500-1000 l

0,025-0,05%

60-70% av normalen

200-500 l
60-70% av normalen

*koncentration 0,025-0,05% =
25-50 ml/100
Tillredning
avl vatten
sprutvätska
1. Börja alltid med en väl rengjord spruta.
2. Fyll upp tanken till 2/3 med vatten.
Tillredning
av sprutvätska
3. Tillsätt bekämpningsmedlet
och/eller mikronäringsämnet enligt etikettanvisnin1.
Börja alltid med en väl rengjord spruta.
garna
2.
Fyll
upp
tanken
till
2/3
med
vatten.
4. Fortsätt omrörningen och fyll tanken till ca 90%
3.
och/eller
mikronäringsämnet
enligt etikettanvisnin5. Tillsätt bekämpningsmedlet
Silwet Gold och blanda
1 till 2 minuter
med låg omrörningshastighet
garna
6. Tillsätt resterande vatten till 100 %
4. Fortsätt omrörningen och fyll tanken till ca 90%
5.
Tillsätt Silwet Gold och blanda 1 till 2 minuter med låg omrörningshastighet
Lagring
6.
Tillsätt
Svalt
menresterande
frostfritt. vatten till 100 %
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Nordisk Alkali är anslutet till Svepreturs insamlings- och återvinATT
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för
materialåtervinning
vid
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återvinningscentral.
Företaget
är anslutet
ningssystem
för
plastförpackningar,
www.svepretur.se
Tillverkaren fråntar sig ansvaret för oförutsedda omständigheter beträffande
till SvepRetur (www.svepretur.se).
väder,
resistens, användningssätt, blandning med andra produkter och andra
ATT
BEAKTA
faktorer
som kan påverka produktens effekt. Minskad dosering ger alltid osäkrare
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faktorer som kan påverka produktens effekt. Minskad dosering ger alltid osäkrare
effekter. Nordisk Alkali AB lämnar ingen garanti, vid annat bruk av produkten än
det som anges på etiketten.
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Vätmedel för ogräsmedel,
svampmedel, insektsmedel/
Vätmedel för ogräsmedel,
kvalstermedel och mikronäring.
svampmedel, insektsmedel/
kvalstermedel och mikronäring.

Faroangivelser och skyddsangivelser
Skadligt vid inandning (H332).
Giftigt för vattenlevande organismer med
Faroangivelser
och skyddsangivelser
långtidseffekt (H411).
Skadligt
vidinandas
inandning
(H332). (P261).
Undvik att
dimma/sprej
Giftigt
förendast
vattenlevande
med
Används
utomhusorganismer
eller i väl ventilerat
utrymme
långtidseffekt
(H411).
(P271).
Undvik att
inandas
dimma/sprej
utsläpp
till miljön
(P273). (P261).
Används
endast
utomhus eller i väl ventilerat utrymme
Samla upp
spill (P391).
(P271).
Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och
Undvik
utsläpp till
miljön
(P273).
skyddsglasögon
eller
ansiktsskydd.
Samla
upp spill (P391). lämnas till en godkänd
Innehållet/behållaren
Använd
lämpliga (P501).
skyddskläder, skyddshandskar och
avfallsanläggning
skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Innehållet/behållaren
lämnas till en godkänd
Första hjälpen
avfallsanläggning
(P501).kontakta
GENERELLT: Vid obehag,
GIFTINFORAMTIONSCENTRAL eller läkare (P312).
Första
hjälpen Flytta personen till frisk luft och se
VID INANDNING:
GENERELLT:
Vid obehag,
till att han eller
hon vilarkontakta
i en ställning som underlättar
GIFTINFORAMTIONSCENTRAL
eller läkare (P312).
andningen (P304+P340).
VID INANDNING:
personen till
och se
HUDKONTAKT:Flytta
Ta omedelbart
av frisk
alla luft
nedstänkta
till
att han
eller
hon vilar
en ställning
som underlättar
kläder.
Tvätta
huden
meditvål
och vatten.
andningen
(P304+P340).
VID KONTAKT
MED ÖGONEN: Skölj med vatten i flera
VID
HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta
minuter.
kläder.
Tvätta
huden
med
tvål ochmed
vatten.
VID FÖRTÄRING: Skölj
munnen
vatten och drick
VID
KONTAKT
MED
ÖGONEN: Skölj med vatten i flera
sedan
rikligt med
vatten.
minuter.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen med vatten och drick
sedan rikligt med vatten.
Egenskaper

