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Seniphos
BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING 
Äpple och annan frukt: För ökad fasthet och hållbarhet: 10 l/ha 
med upprepade behandlingen med 7-14 dagars intervall.  
Behandlingen startas vid avslutad blomning/begynnande 
kartbildning och upprepas ett antal gånger beroende på  
kvalitetsproblemens omfattning.  Vattenmängd: 500-1.000 l/ha.  
För färgpåverkan:  Seniphos i dosen 10 l/ha har visat sig öka 
rödfärgningen av äpplen och annan frukt.  Seniphos skall då tillföras 
separat ej blandat med annat växtskyddsmedel.  En behandling skall 
göras då frukten har börjat ändra färg, normalt 2-3 veckor före skörd
Vattenmängd: 1.000 l/ha. 
Jordgubbar: För ökad fasthet och hållbarhet.  3 behandlingar med 
10 l/ha med start vid begynnande blomning.  Upprepa behandlingen 
efter 7-14 dagar.  Vattenmängd: 500-1.000 l/ha.  Ej för tillförsel till 
jordgubbar under glas eller polyetenplast.  Plantor som nyligen varit 
täckta kan vara känsliga för brännskador vid behandling. 
Potatis: Tillför 15 l/ha vid begynnande knölbildning (när stolonerna 
sväller och kröker sig).  Upprepad behandling kan utföras med 5 l/ha 
med 2-3 veckors mellanrum.  Vattenmängd: 200 l/ha. 
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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)

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.

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.
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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.
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