
Molytrac™

BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING 
Ärter, Bönor: 0,25 l/ha i 200 l vatten. Behandla när grödan är 5-15 
cm hög. Vid starkt brist kan behandlingen behöva upprepas efter 10-
14 dagar. 
Kål: 0,25 l/ha i 200 l vatten när grödan har 4-6 blad. Vid starkt 
brist upprepa behandlingen var 10-14 dag. 
Luzern: 0,25 l/ha i 200 l vatten. Behandla när grödan är 10-15 cm 
hög. Vid starkt brist kan behandlingen behöva upprepas efter 10-14 
dagar. 
Oljeväxter: 0,25 l/ha i 200 l vatten från 4-bladstadiet fram t.o.m  
stjälksträckningen. Vid stark brist kan behandlingen behöva 
upprepas efter 10-14 dagar. Undvik behandling under blomningen.  
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1 liter

Nettovikt
1,61 kg

OBS!
Läs hela etiketten och säkerhetsdatabladet innan du
använder denna produkt.

EG-GÖDSELMEDEL

Molybdenbaserad gödselmedelslösning
innehåller natriummolybdat

Får användas endast om det finns ett konstaterat
behov.  Överskrid inte lämplig dosering.

Växtnäringsinnehåll - vattenlösligt:
Molybden (Mo)     250 g/l     15,5 vikt-%

Distributör: Yara AB: Box 4505, 203 20 Malmö, Sverige.
Tel: 010-13 96 000  
www.yara.se
Tillverkad av Yara UK Ltd, Pocklington York, 
YO42 1DN, UK

Varning
Innehåller molybdic acid
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315: Irriterar huden.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad
exponering.
P280-b: Använd skyddshandskar och ögonskydd.
P260-b: Inandas inte gas eller ånga.
P264: Tvätta händer och förorenad hud noggrant efter hantering.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja.
P337 + P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P314: Sök läkarhjälp vid obehag.

BRUKSANVISNING
FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.
Skaka behållaren ordentligt före användning.  Fyll tanken till tre
fjärdedelar med vatten.  Tillför produkten genom påfyllningsfiltret
under pågående omrörning.  Fyll på vatten till full volym med fortsatt
omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång.  Efter
tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående.  Lämna ej vätska i
sprutan utan att omrörningen är tillslagen.

FÖRVARING
Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur.
Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden.
(Temperaturer över 40°C)

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - BEGRÄNSAD
GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Yara garanterar att produkten i oöppnad förpackning
överensstämmer med den kemiska beskrivningen på
etiketten. Anvisningarna på etiketten måste följas
noggrant och bygger på tester som tros vara
tillförlitliga. Eftersom Yara inte har kontroll över
ovanliga väder- eller jordförhållanden, eller
användningen av den här produkten, utfärdas inga
garantier, uttryckliga eller underförstådda, i fråga
om effekterna av sådan användning eller de resultat
som uppnås. Under inga omständigheter skall Yara
ansvarsskyldighet överstiga priset av den produkt
som används. Köparen måste själv åta sig alla risker
vad gäller förvaring, användning eller applicering av
produkten. Produkten säljs enligt standard villkoren
för försäljning hos Yara; Villkoren kan beställas.
Genom att använda produkten godkänner köparen
dessa försäljningsvillkor.

TANKBLANDNING/SAMAPPLICERING
Läs ALLA etiketter noggrant och följ bruksanvisningen exakt,
tillsammans med råd om huruvida produkten/produkterna får
samappliceras. Många faktorer, som Yara inte har inflytande över, kan
påverka hur samapplicerade produkter fungerar. Samapplicering görs
därför helt på slutanvändarens egen risk. Vi rekommenderar starkt att
en begränsad applicering görs när okända produktblandningar används
för första gången. Innan produkterna samappliceras måste du, eller
din rådgivare, besöka www.tankmix.com för viktig information. Du
kan också kontakta Yara för specifika råd.

VARNING
Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges.
Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid
snabb torkning, extremt långsam torkning, frost, regn eller när frost
eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid
hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter
användning.
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YV Standard Generic




