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Användningsområde

Bladgödsel mot borbrist för jordbruksgrödor.

Innehåll per liter
150g bor

Användning
Det största borbehovet har raps, sockerbetor, bönor och ärter. Vid borbrist är det vanligt, att tillväxtpunkten dör
eller att frösättning uteblir. Detta senare gäller raps. Tillväxtpunktens bortdöende är mycket typisk hos
sockerbetor. Symptomen kallas för hjärtröta.

NoroTec Bor Comp skall användas på ett tidigt utvecklingsstadium eller när borbrist uppstår.

Dosering och behandlingstidpunkt

Gröda Behandlingstidpunkt Dosering
NoroTec Bor Comp

liter per ha

Vattenmängd liter
per ha

Raps Alt 1:Normalt en behandling vid
begynnande stjälksträckning
Alt 2:Vid tydlig brist, första
behandlingen vid 4-6 örtblad och
andra behandlingen vid
begynnande stjälksträckning (vid
behov).

2-3*

2-3*

2-3*

Undvik behandling efter
begynnande blomning

200-300

Raps Stjälksträckning-före blomning 1 l + 2 l Magnesium +
1 l Mangan

200-300

Sockerbetor
Rödbetor
Kålrötter

Normalt en beh. vid 4-6 örtblad
Vid tydlig svår brist, ytterligare
en beh. efter 10-14 dagar.

2-3*
2-3*

200-300

Klöver
Lusern

Normalt en beh. 10 –15 cm höga
plantor
Vid tydlig brist ytterligare en beh.
10-14 dagar senare

2*

2*

200-300

Ärter
Bönor

Normalt en beh. 10 –15 cm höga
plantor
Vid tydlig brist ytterligare en beh.
10-14 dagar senare

2*

2*

200-300

Potatis 10-14 dagar efter full uppkomst 1 200-300

* OBS! Åtgärder:
Vid användning av NoroTec™ Bor Comp i dosen 2-3 l/ha samtidigt med NoroTec™ Mangan rekommenderas
en tillsats av en pH-sänkare. Tillsätt 0,3 liter av pH-sänkaren Effekt+ per liter avsedd dos NoroTec™ Bor Comp
efter att växtskyddsmedlet blandats i sprutan. Därefter tillsätts NoroTec™ Mangan och sist NoroTec™ Bor
Comp i sprutan.
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Blandbarhet
Följ alltid anvisningarna på etiketten för respektive växtskyddsmedel.
Ej blandbar med Sumi-alpha.
Vid tveksamhet kontrollera blandbarheten. Kontakta din leverantör för ytterligare information.

Tillredning och behandling
Sprutbehållaren fylls till 3/4 med vatten och ingredienserna tillsätts i den nedan angivna ordningen.
Omrörningen skall vara igång hela tiden.
 Bekämpningsmedel i enlighet med instruktion
 NoroTec Bor Comp
 Fyll därpå resterande mängd vatten.

Försiktighetsåtgärder

Undvik behandling vid extrema klimatiska förhållande som hög temperatur, frost, regn eller då frost och regn
kan förväntas. Vid solig väderlek utförs behandlingarna på morgon eller kväll.
Bespruta ej växter som är täckta av vattendroppar eller före väntat regn
Arbetsvätskans temperatur skall vara min. 10C
Bäst effekt erhålls om det inte regnar inom minst 2 timmar efter behandling.

Rengöring
Spruta: Rengör all sprututrustning före och efter behandling. Vid blandning med bekämpningsmedel, följ
rengöringsinstruktionen för bekämpningsmedlet.
Tomemballage: Sköljs tre gånger. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Rengjort tomemballage lämnas
avsedd uppsamlingsplats inom kommunen.

Varningstext
Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av sprutdimma.

Lagring
Lagras frostfritt. Lagringstemperatur 0C till +26C. Förvars svalt och torrt utom räckhåll för barn och husdjur.
Hållbarhet 2 år.


